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Fréttablaðið í dag

Fréttir Fyrrverandi forseti 
Frakklands styður þá hugmynd 
að flóttamenn geti sótt um hæli 
í Bretlandi þótt þeir séu staddir í 
Frakklandi.  10

skoðun Frosti Ólafsson segir 
hugvit leyst úr höftum. 13

sport Tryggvi Snær Hlinason 
var valinn í landsliðið. 14

plús 1 sérblað l Fólk   
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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lögregluMál Í fyrra bárust lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu 27 til-
kynningar um að reynt hafi verið að 
tæla barn upp í bíl. Í meðalári berast 
hins vegar 40 til 50 tilkynningar,

Árið 2014 voru tilkynningarnar 58. 
Áætlað er að fjöldinn verði svipaður 
í ár. Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu segir miklar sveiflur á slíkum 

tilkynningum. Eftir umfjöllun í fjöl-
miðlum eykst fjöldi tilkynninga til 
muna. Stundum byggi þær á mis-
skilningi. Dæmi séu til dæmis um 
að bílstjórar bjóði börnum far eða 
spyrji til vegar.

Virðist sem að eftir mikla umfjöll-
un og umræðu um tælingar hafi 
börnin varann á og láti skóla eða 

foreldra vita af öllum grunsamleg-
um ferðum. Þau mál eru talin með í 
fjölda tilkynninga til lögreglu.

Í gær barst tilkynning um tælingu 
er ókunnur maður á svörtum jepp-
lingi bauð níu ára dreng í Kópavogi 
upp í bíl og sagði móður drengsins 
hafa lent í umferðarslysi. Barnið féll 
ekki fyrir blekkingunni heldur hljóp 

í skólann og tilkynnti málið til skóla-
stjóra.

Framkvæmdastjóri Heimilis og 
skóla segir mikilvægt að fræða börn 
en ekki hræða þau. Foreldrar þurfi að 
gefa sér góðan tíma til að ræða málin 
og fara yfir hætturnar sem geta orðið 
á vegi barnanna án þess að mála 
skrattann á vegginn. – ebg / sjá síðu 6

Tilkynnt um 40 til 50 tælingar árlega
Árið 2014 bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 58 tilkynningar um að reynt hafi verið að lokka barn upp í bíl. Að meðaltali eru 
tilkynningarnar fjörutíu til fimmtíu á ári. Talið að um þriðjungurinn sé á misskilningi byggður. Fræða þurfi börnin án þess að hræða.

58
 tilkynningar um tælingar 
bárust lögreglu árið 2014

Ferð til fjár Hásetinn Stefán Þórisson á Ísak AK frá Akranesi var að vonum kampakátur með túrinn er landað var í Keflavík í gær. Ísak kom með tíu tonn af makríl eftir átta tíma túr og 
haldið var út á ný um leið og löndun lauk. Makríllinn er seldur suður á bóginn fyrir 60 krónur kílóið, sem er minna en fékkst þegar viðskipti við Rússland voru enn við lýði. Fréttablaðið/GVa

lögregluMál  Nái tillögur starfs-
hóps heilbrigðisráðherra fram að 
ganga mun refsing fyrir vörslu og 
meðferð á neysluskömmtum ólög-
legra vímuefna verða bundin við 
sektir.

Í dag er enn gert ráð 
fyrir í lögum að hægt sé 
að dæma menn í fang-
elsi fyrir vörslu ávana- 
og fíkniefna sem er víst 
að séu til einkaneyslu. 
Um árabil hefur þeim 
málum þó lokið með sekt 
og með breytingum á 
lögum væru því 
lögin í takt við 
hve r n i g  þ e i m 
hefur verið fram-
fylgt.

Starfshópur-

inn leggur til að brot fyrir vörslu á 
fíkniefnum fari ekki á sakaskrá ef 
sektin við brotinu er lægri en 100 
þúsund krónur.

Skýrsla starfshópsins, sem hefur 
starfað undir forystu Borgars Þórs 
Einarssonar lögfræðings verður 

samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins kynnt á 

Alþingi í dag. – jhh / sjá 
síðu 8

Sekt en ekki fangelsi fyrir 
neysluskammta af dópi

borgar Þór Einarsson 
er formaður starfs-
hóps ráðherra.

lÍFið Ungfrú 
Ísland hefur 
vart undan að 
taka á móti 
pólskum 
kveðjum. 
26

Viðskipti Sigrún Ragna Ólafsdóttir, 
eina konan í starfi forstjóra félags 
í Kauphöll Íslands, hætti sem for-
stjóri VÍS í gær. Stjórn Félags kvenna 
í atvinnulífinu gagnrýnir stöðuna.

„Konur eru með menntunina en 
það er einhvern veginn eitthvert 
glerþak sem stöðvar þær,“ segir Hild-
ur Petersen, fyrsta konan í starfi for-
stjóra félags í Kauphöllinni.

Páll Harðarson, 
forstjóri Kaup-
h a l l a r i n n a r , 
segir það stjórna 
fyrirtækjanna að 
jafna kynjahlut-

fallið „Ég sé í fljótu 
bragði ekkert sér-

lega flókið við 
að leysa þetta 
mál,“ segir Páll. 
– ih / sjá síðu 10

Glerþak stöðvar 
konur á uppleið

Í dag er enn gert ráð fyrir 
í lögum að hægt sé að dæma 
menn í fangelsi fyrir vörslu

Hildur Petersen



ÁSKRIFTARKORT 
BORGARLEIKHÚSSINS

Bókaðu áskrift með einföldum
hætti á borgarleikhus.is

Veður

 Lægð nálgast nú landið og byrjar að 
hvessa allra syðst með rigningu upp úr 
miðnætti í kvöld, austan 8-15 m/s í nótt, 
hvassast með suðurströndinni.  
sjá síðu 18

Umferðaröngþveiti í Reykjavík

Fjölmargir sátu fastir í umferðarteppu síðdegis í gær er malbikunarframkvæmdir voru á Bústaðavegi. En hvers vegna er ráðist í malbikun einmitt 
er fríum flestra er að ljúka. „Það er verktakans að svara fyrir það hvernig hann forgangsraðar vinnu sinni. Þetta er boðið út hjá okkur og við stýrum 
því afskaplega takmarkað,“ segir Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds hjá Reykjavíkurborg. Fréttablaðið/ErNir

samgöngur Ef um er að ræða fleiri 
þjóðerni en Íslendinga um borð er 
öryggisávarp einungis flutt á ensku 
í flugferðum WOW air, en ekki á 
bæði ensku og íslensku eins tíðkast 
í millilandaflugferðum íslenskra 
flugfélaga.

Fram kemur í svari frá WOW air 
að þjóðerni gesta sé í hverju flugi 
mjög mismunandi, og til að tryggja 
sem besta athygli og skilning 
flestra um mikilvægar öryggisupp-
lýsingar sé öryggisávarpið því ein-
ungis flutt á ensku þegar um er að 
ræða fleiri þjóðerni en Íslendinga 
um borð í hverju flugi.

Ef einungis Íslendingar eru um 
borð til dæmis í sólarlandaflugi til 
Tenerife fer öryggisávarp eingöngu 
fram á íslensku.  Einnig sé öryggis-
spjald í hverjum sætisvasa sem skýr-
ir myndrænt út öryggisatriði. – sg

Öryggisávarp 
aðeins á ensku í 
Ameríkuflugi

samfélag Fyrir tveimur vikum varð 
eldsvoði á Seltjarnarnesi. Jóhanna 
Ósk Snædal og fjölskylda hennar 
hafa búið í húsinu síðustu þrjátíu ár. 
Jóhanna er sjálf flutt að heiman en 
faðir hennar og bróðir bjuggu í hús-
inu þegar bruninn varð.

Síðasta árið hefur verið fjöl-
skyldunni erfitt. Þau misstu húsið 
á nauðungaruppboði í apríl, móðir 
Jóhönnu lést í júlí eftir fimm ára 
baráttu við krabbamein og mánuði 
síðar brann húsið.

„Veikindi mömmu tóku gífurlega á 
og missirinn er mikill enda var hún 
kletturinn í fjölskyldunni sem hélt 
okkur öllum saman. Fyrir utan and-
lega álagið þá lentu foreldrar mínir 
í fjárhagskröggum sem varð til þess 
að þau misstu húsið en þau fengu 
leyfi til að leigja það í eitt ár,“ segir 
Jóhanna.

Fjölskyldan var nýbúin að ganga 
frá eigum og fötum móðurinnar 
þegar bruninn varð en eldurinn, 
reyk- og vatnsskemmdir eyðilögðu 
allt innbú fjölskyldunnar.

„Fyrir utan myndaalbúmin. Þau 
eru flest heil og við erum gífurlega 
þakklát fyrir að eiga myndirnar, ekki 
síst af mömmu.“

Eldsupptök eru óstaðfest en talið 
er að kviknað hafi í túbusjónvarpi í 
stofunni. Faðir Jóhönnu stendur nú 
uppi eignalaus á afar erfiðum tíma-
punkti í lífinu. Hann treysti sér ekki 
til að koma fram í fjölmiðlum en er 
þessa dagana að koma sér fyrir í nýrri 
íbúð ásamt bróður Jóhönnu.

Jóhanna skrifaði færslu á Face-
book þar sem hún bað um stuðning 
fyrir föður sinn. Viðbrögðin létu ekki 
á sér standa. Tæpar tvær milljónir 
hafa safnast á styrktarreikning og á 
morgun verða haldnir tónleikar.

Samfélagið gaf risastórt 
knús eftir eldsvoðann
Safnast hafa tæpar tvær milljónir handa fjölskyldu sem missti allt sitt í bruna á 
Seltjarnarnesi. Bruninn er enn eitt áfallið í fjölskyldunni eftir langvinn veikindi, 
missi og fjárhagserfiðleika. Á ekki orð yfir góðmennskuna segir Jóhanna Ósk.

Staður: Félagsheimilið á  
Seltjarnarnesi
Stund: Miðvikudagur klukkan 20.00
Miðaverð: 2.000 krónur

StyrktarrEikNiNgur
Bnr. 301-13-112767
Kt. 2703892369

Jóhanna Ósk ásamt syni sínum, Óðni. Hún ásamt allri fjölskyldunni mun mæta á 
tónleikana annað kvöld. Fréttablaðið/HaNNa

„Ég á ekki orð yfir góðmennsku 
Íslendinga. Við erum svo snortin 
og það er svo gott að finna þennan 
stuðning, ekki endilega fjárhags-
lega, heldur tilfinningalega. Mér 

þykir svo vænt um þetta og hjartað 
hefur stækkað um fimm númer. 
Þetta er eins og risastórt knús frá 
samfélaginu.“ 
erlabjorg@frettabladid.is

Styrktartónleikar fyrir Kristján Snædal & fjölskyldu
FraM koMa
Sigvaldi
Erna Hrönn
Alda Dís
María Ólafs
Dagur Sig
Ívar Daníels
Greta Salóme

Bandaríkin Fyrrum þingmaðurinn 
og borgarstjóraefni New York borg-
ar, Anthony Weiner, hefur nú í þriðja 
sinn verið gripinn glóðvolgur  við að 
senda konum dónaleg skilaboð með 
nektarmyndum af sjálfum sér.

Eiginkona Weiners, Huma Abed-
in, sem er aðstoðarkona Hillary 
Clinton, sagðist í gær vera búin að fá 
sig fullsadda og væri skilin við eigin-
mann sinn.

Weiner sagði af sér þingmennsku 

árið 2011 eftir að hafa sent djarfar 
myndir af sér til annarra kvenna en 
eiginkonu sinnar. Hann reyndi að 
snúa aftur í stjórnmálin 2013 með 
því að bjóða sig fram sem borgar-
stjóri New York en þá fóru fleiri 
djarfar myndir af honum í umferð. 

Nú mun Weiner hafi sent myndir 
af sér á nærfötunum einum saman til 
konu árið 2015. Barn þeirra hjóna, 
Weiners og Abedin, sést við hlið 
hans. - snæ

Einum skandala of mikið
anthony Weiner enn gripinn við að senda nektarmyndir. NordicpHotoS/aFp
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN PULSAR ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
LED dagljósabúnaður, NissanConnect upplýsingakerfi með 7" snertiskjá, íslenskt leiðsögukerfi 
og samþætting við snjallsíma fyrir Facebook og Google leit, Bluetooth handfrjáls síma- og 
hljómtækjabúnaður, leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, bakkmyndavél, aðalljós með 
birtuskynjun, upplýsingatölva með 5" litaskjá, sjálfvirkur regnskynjari á rúðuþurrkum, tvískipt 
sjálfvirk loftkæling, 16" álfelgur, lykillaust aðgengi og ræsing.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

VISIA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.090.000 KR.

ACENTA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.390.000 KR.

NISSAN PULSAR

EINN BEST ÚTBÚNI BÍLLINN
Í SÍNUM FLOKKI
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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LANGTÍMALEIGA
Núna er rétta tækifærið til að gera langtímaleigusamning hjá Átak bílaleigu. 
Þeir sem gera langtímasamning til 24 mánaða eða lengur fyrir 10. september 
fá 30% afslátt af fyrsta mánuðinum og 10.000 kr. eldsneytisinneign hjá Olís.  

Bifreiðagjöld • tryggingar • sumardekk • vetrardekk • þjónustuskoðanir
dekkjaskipti • olíuskipti • hefðbundið viðhald • 2.000 km á mánuði.   

30%
30% afsláttur af 

fyrsta mánuðinum

10.000 kr. inneign á 
eldsneyti hjá Olís

10Þús. kr.
INNIFALIÐ Í ÞJÓNUSTUNNI

Knarrarvogi 2  • 104 Reykjavík • Sími: 554 6040  • atak@atak.is • www.atak.is

Þú færð alþrif á bílnum einu sinni í mánuði 

NÚNA ER RÉTTA TÆKIFÆRIÐ

Orkumál   Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar, telur að 
athugasemdum Landsvirkjunar 
við tillögur verkefnisstjórnar um 
þriðja áfanga rammaáætlunar hafi 
ekki verið svarað.

Hörður segist ekki skilja af hverju 
tillögurnar hafi verið unnar í tíma-
þröng.

Verkefnisstjórn þriðja áfanga 
rammaáætlunar skilaði á föstudag 
umhverfis- og auðlindaráðherra til-
lögum sínum að flokkun virkjunar-

kosta. Um er að ræða fyrsta skiptið 
sem lögð er fram tillaga unnin í 
samræmi við lög um rammaáætlun 
sem tóku gildi að fullu árið 2013.

„Í þessu ferli erum við að taka sem 
þjóð mjög mikilvægar ákvarðanir 
um nýtingu og vernd auðlindanna. 
Verkefnisstjórn hefur þurft að vinna 
vinnu sína í tímaþröng sem hefur 
haft veruleg áhrif á vinnu þeirra 
og ekki hefur náðst að skoða mjög 
mikilvæg atriði sem snúa að sam-
félagi og efnahag,“ segir Hörður.

„Einnig kemur það sterkt fram 
hjá faghópi fjögur að þetta sé ekki 
í samræmi við hvernig aðrar þjóðir 
vinni að svona ákvörðunum,“ 
bætir  Hörður við

Stefán Gíslason, formaður verk-
efnisstjórnar, viðurkenndi í sam-
tali við RÚV að rammaáætlun 
hefði verið unnin í tímaþröng.

Hörður segist ekki skilja af 
hverju liggi á að taka svona 
umfangsmiklar ákvarðanir um 
flokkunina, það sé ljóst að þrýst-

ingurinn komi ekki frá Lands-
virkjun.

„Við teljum að það vanti inn 
í þessar tillögur. Vissulega var 
ágætt að flokka einhverja kosti en 
við þessar aðstæður hefði verið 
skynsamlegra að fjölga kostum í 
biðflokki og gefa aðilum færi á að 
vinna greiningar sem snúa að áhrif-
um á samfélag og efnahag áður en 
svona umfangsmiklar ákvarðanir 
eru teknar,“ segir forstjóri Lands-
virkjunar. – sg

Forstjóri Landsvirkjunar gagnrýnir tímaþröng við rammaáætlun

DANmÖrk Tap Dana vegna þátttöku 
í fjárhættuspilum hjá hinum ýmsu 
fyrirtækjum hefur vaxið um 20 pró-
sent á fimm árum. Tapið nemur nú 
um 9 milljörðum danskra króna á 
ári, að sögn danska ríkisútvarpsins.

Danskar getraunir reyna nú að ná 
til þeirra sem tapa mest og hringja í 
þá en alls nam tap Dana vegna spila 
hjá dönskum getraunum 4,7 millj-
örðum danskra króna í fyrra. – ibs

Hringja í tapara
Danir tapa og tapa í spilum.

Ekki hefur náðst að 
skoða mjög mikil-

væg atriði sem snúa að 
samfélagi og 
efnahag.
Hörður Arnarson, 
forstjóri Lands-
virkjunar

FjÖlmiðlAr Hafliði Helgason hefur 
verið ráðinn ritstjóri efnahags- og 
viðskiptafrétta hjá Fréttastofu 365. 
Hann mun annast ritstjórn Mark-
aðarins, fylgiblaðs Fréttablaðsins 
um viðskipti og efnahagsmál, ásamt 
fleiru. Hafliði var í hópi fyrstu blaða-
manna Fréttablaðsins við stofnun 
þess árið 2001 og starfaði þar óslitið 
til ársins 2007. Hann var ritstjóri 
Markaðarins, fylgiblaðs Fréttablaðs-
ins um viðskipti frá stofnun blaðsins 
árið 2005.

Frá 2007 hefur Hafliði unnið að 
ýmsum verkefnum tengdum fjár-
festingum, nú síðast sem sérfræð-
ingur hjá Framtakssjóði Íslands frá 
árinu 2012. Hann er með MBA-gráðu 
frá Háskólanum í Reykjavík og á að 
baki nám í blaðamennsku í Svíþjóð 
og heimspeki við Háskóla Íslands.

Hafliði snýr 
aftur til 365

VelFerðArmál Nær allir leikskóla-
stjórar og aðstoðarleikskólastjórar 
hittust á óformlegum fundi í leik-
skólanum Rauðhól í Norðlingaholti 
í gær til að ræða fjárhagsstöðu leik-
skóla borgarinnar. Fyrirvarinn var 
naumur en hitinn í fólki var mikill.

„Það eru allir búnir að fá sig full-
sadda af niðurskurði. Nú ætlum við 
að reyna að stöðva þessa vitleysu. 
Við erum algjörlega komin inn að 
beini,“ segir Guðrún Sólveig, leik-
skólastjóri á Rauðhól.

Undanfarna daga hafa leikskóla-
stjórar komið fram í fjölmiðlum og 
sagt fjárhagsstöðu leikskóla aldrei 
hafa verið jafn slæma. Frá hruni hafi 
leikskólar verið sveltir og að í ár hafi 
staðan verið sérlega erfið eftir enn 
meiri niðurskurð í málaflokknum.

Í síðustu viku tók steininn úr 
þegar rekstrarniðurstöður fyrir árið 
2015 voru kynntar með þeim skila-
boðum til leikskólastjóra að spara 
þurfi enn meira, þar sem leikskólar 
taka tapið frá fyrra ári með sér inn 
í nýtt ár.

„Það er mikil samstaða og sam-
hugur meðal stjórnenda. Nú ætlum 
við að ganga fram og skrifa ályktun 
um málið. Það er í vinnslu í þessum 
töluðum orðum,“ segir Guðrún Sól-
veig.

Leikskólastjórar ætla svo að 
afhenda borgarstjóra ályktunina 
klukkan ellefu í dag í ráðhúsinu.

En gerir Guðrún ráð fyrir að álykt-
un muni hafa áhrif? „Við gerum ráð 
fyrir að hlustað verði á okkur, við 
erum ekki vön að standa upp og 
vera með læti. En nú er okkur nóg 
boðið,“ svarar Guðrún.

Leikskólastjórar vilja að hætt 
verði við þá ákvörðun að leikskólar 
fari inn í nýtt rekstrarár með skuldir 
fyrra árs á bakinu.

„Og að leikskólar fái það fjár-
magn sem þeir þurfa fyrir eðlilegan 
rekstur,“ segir Guðrún og nefnir 
dæmi um alls kyns sparnað síðustu 
átta árin sem hefur laskað starf leik-

skólanna. Helst hefur verið skorið 
niður í stærstu kostnaðarliðunum, 
í mat og starfsmannahaldi.

„Við reynum að ráða starfsfólk í 
eldhúsið sem kann að nýta allt. Við 
notum til að mynda hafragrautinn 
í brauðið. Svo skerum við niður 
þar sem við getum. Fyrir rúmu ári 
hættum við til að mynda að gefa 
börnunum lýsi. Þar spöruðum við 
einhverja þúsundkalla. Við þurfum 
nefnilega að horfa í hverja einustu 
krónu.“

Guðrún Sólveig viðurkennir að 

mikil þreyta sé komin í starfsfólk 
leikskóla en einnig miklar áhyggjur 
af starfinu og börnunum.

„Sífellt fleiri börn eru hér lengri 
daga en á meðan er verið að skerða 
gæðin. Starfsmenn reyna að gera 
eins vel og þeir geta. Þótt við séum 
undirmönnuð og undir miklu álagi 
reynum við að ná öllum í fang og 
knúsa alla eins mikið og við getum 
í stað þess að vera í streitu og hraða. 
En nú erum við komin að þolmörk-
um,“ segir Guðrún Sólveig.
erlabjorg@frettabladid.is

Rísa upp og „stöðva vitleysuna“
Leikskólastjórar í Reykjavík funduðu í gær í þeim tilgangi að reyna að „stöðva vitleysuna“ sem þeir segja 
niðurskurð til leikskóla vera. Borgarstjóra afhent ályktun í dag. Allir orðnir fullsaddir, segir leikskólastjóri.

Krakkarnir á Rauðhóli léku sér úti í blíðunni í gær. Á leikskólanum eru 212 börn og þarf að skera þar niður um sjö milljónir á 
næsta ári. Leikskólastjórinn er ráðþrota. FRéttabLaðið/EyþóR 

 Við gerum ráð fyrir 
að hlustað verði á 

okkur, við erum ekki vön að 
standa upp og vera með læti. 
En nú er okkur 
nóg boðið. 
Guðrún Sólveig, 
leikskólastjóri 
Rauðhóls

Hafliði  
Helgason, 
nýráðinn ritstjóri 
Markaðarins
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

www.volkswagen.is

Volkswagen Golf hefur verið einn vinsælasti bíll á Íslandi í mörg ár og ekki að ástæðulausu. Hann er glæsilegur í alla 
staði, rúmgóður, öruggur og á frábæru verði. Komdu í reynsluakstur og finndu út hvaða Golf þér líkar best.

Trendline
verð frá 3.190.000 kr.

• Nálgunarvarar að aftan og framan
• Þokuljós með beygjulýsingu í framstuðurum
• Rafmagnshitaðir og stillanlegir hliðarspeglar
• Leðurklætt aðgerðastýri
• Hæðarstillanlegt framsæti
• Hiti í sætum
• Rafdrifnar rúður
• Loftkæling
• App Connect fyrir Mirror Link, Android Auto 
 og Apple Car Play
• Composition Media margmiðlunartæki 
 með 6,5" snertiskjá
• Bluetooth búnaður fyrir síma 

Comfortline
verð frá 3.690.000 kr.

Útbúnaður umfram Trendline:
• Bakkmyndavél
• Hraðastillir (Cruise Control)
• Hiti í stýri
• Dökkar rúður að aftan
• Comfort sæti 
 með „Dessin Storm“ áklæði
• Viðvörunarkerfi ökumanns
• Skíðalúga í aftursætum með 
 2 glasahöldurum
• 15" Lyon álfelgur 195/65 R15

Highline
verð frá 3.990.000 kr.

Útbúnaður umfram Comfortline:
• Sportsæti með Alcantara áklæði
• Stemningslýsing í innra rými
• Sjálfvirkur birtudeyfir í baksýnisspegli
• Tveggja svæða loftkæling
• Ljós- og regnskynjari
• „Piano Black“ innlegg í innréttingu
• Króm í neðra grilli
• Lyklalaust aðgengi og ræsing
• Sóllúga
• 16" Dover álfelgur 205/55 R16

R-Line
verð 4.190.000 kr.

Útbúnaður umfram Comfortline:
• Sportsæti
• Stemningslýsing í innra rými
• Sjálfvirkur birtudeyfir í baksýnisspegli
• Tveggja svæða loftkæling
• Ljós- og regnskynjari
• Sóllúga 
• Xenon ljós með LED dagljósum
• R-Line útlit
• 17" Dijon álfelgur með sportfjöðrun 
 225/45 R17

Stundum hógvær, stundum 
ögrandi. En alltaf Golf.



ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Afar falleg 117,4 fm. íbúð á jarðhæð við Tröllakór. Íbúðin er öll hin 
vandaðasta að innan. Granít á eldhúsborðum. Vönduð gólfefni.  
Útgengi á um  30 fm. afgirtan sólpall sem snýr til suðvesturs. 
Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni. Innangengt er úr bílakjallara í 
íbúð á sömu hæð. Vel staðsett íbúð, stutt í skóla, íþróttir og verslun.  
Verð 41,9 millj.Verið velkomin.

Björt og falleg 97,4 fm. neðri sérhæð auk tveggja geymslna 3,4 fm og 
15,8 fm í Hlíðunum. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, gólfefni 
og raflagnir ásamt þaki og þakkanti. Svalir til suðurs út af borðstofu. 
Tvö herbergi. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og 
skóla á ýmsum stigum. Verð 44,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Tröllakór 6 -10 - Kópavogi 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Barmahlíð 46 
4ra herbergja neðri sérhæð. LögregLumáL Að meðaltali berast 

til lögreglunnar fjörutíu til fimmtíu 
tilkynningar á ári um tælingu barna.

Hrefna Sigurjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Heimilis og skóla, segir 
mikilvægt að ræða hætturnar við 
börnin. Á heimasíðu samtakanna má 
finna gátlista með góðum ráðum um 
hvernig hægt sé að nálgast umræðu-
efnið.

„Fjölbreytt og hreinskilin fræðsla 
er besta forvörnin,“ segir Hrefna og 
hvetur foreldra til að gefa sér góðan 
tíma til umræðna. „Foreldrar þurfa 
að vera yfirvegaðir og undirbúa sig 
hvernig þeir svara alls kyns spurn-
ingum. Þetta má ekki gera í látum eða 
mála skrattann á vegginn.“

Í gær barst lögreglu tilkynning 
um mann sem reyndi að tæla níu 
ára dreng upp í bíl með því að segja 
honum að mamma hans hefði lent 
í umferðarslysi. Barnið hljóp í burtu 
og tilkynnti atvikið. Slík lygasaga 
getur sannarlega valdið uppnámi hjá 
börnum með þeim afleiðingum að 
þau fari inn í bíl hjá ókunnugum.

Í Bandaríkjunum og víðar er 
algengt að foreldrar og börn hafi 
leyniorð sín á milli til að taka af allan 

Mikilvægt að fræða en 
ekki hræða um tælingu
Framkvæmdastjóri Heimilis og skóla hvetur foreldra til að taka samtalið um 
ókunnuga sem reyna að tæla börn í bíla. Ekki vera feimin eða með tepruskap án 
þess þó að mála skrattann á vegginn. Efla þurfi gagnrýna hugsun hjá börnum.

 Mótmæla drápum lögreglunnar

Mótmælandi frá Kasmír lenti í átökum við indversku lögregluna í gær. Maðurinn mótmælti drápum ind-
versku lögreglunnar á almennum borgurum í uppreisn í Srinaga. Yfir sjötíu almennir borgarar hafa verið 
vegnir af indverskum yfirvöldum. Myndin minnir óneitanlega á frægt vegglistaverk Banksy.  Fréttablaðið/aFP

vafa í svona aðstæðum. Hrefna segist 
ekki vita til þess að slíkt sé algengt á 
Íslandi. Hún segir best og öruggast að 
höfða til skynseminnar og efla gagn-
rýna hugsun hjá börnum.

„Það þarf að útskýra fyrir þeim 
að ef eitthvað kemur fyrir eða for-
eldrar geta ekki sótt þau í skólann 
þá myndi einhver í skólanum eða 
þeim nákominn láta þau vita, ekki 
einhver ókunnugur. Í þessu sam-
hengi er mikilvægt að útskýra fyrir 
börnum hvað það þýðir að vera 
ókunnugur.“

Hrefna segir góða leið að æfa alls 
kyns aðstæður með leikþætti þar 
sem barnið er látið spreyta sig í við-
brögðum. Slíkar æfingar búi ekki til 
ótta heldur einmitt öryggi enda megi 
ekki gleyma því að börn vita oft meira 
en við höldum.

„Krakkar fylgjast með fréttum 
og verða mun hræddari ef enginn 
útskýrir fyrir þeim hvað hafi gerst. 
Það er betra að fá réttar upplýsingar 
og læra hvernig eigi að bregðast við 
en að ímynda sér mun verri og hræði-
legri hluti.“  erlabjorg@frettabladid.is

2014

58 
tilkynningar

2015

27 
tilkynningar

2016

40-50
Ef litið er til hálfs árs eru vísbendingar 
um að tilkynningar verði 40-50 yfir árið

✿  Tilkynningar um að reynt sé að tæla barn upp í bíl 

COSTA DEL SOL

1. september
11 nátta ferð – ótrúleg kjör!

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna  í herbergi / stúdíó / 
íbúð. Kr. 59.995 í 11 nátta ferðStökktu
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Frá kr.
59.995

Þú bókar flugsæti og gistingu og fyrir brottför færðu að vita 
hvar þú gistir.
Fjölbreytt önnur sértilboð jafnframt í boði. 

Flugsæti eingöngu kr. 39.990

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði – verð getur 
hækkað án fyrirvara.

STÖKKTU TIL
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

FRUMSÝNINGARTILBOÐ TIL 12. SEPTEMBER
Nú stendur yfir frumsýning á glæsilegri bílalínu Peugeot. Af því tilefni eru glæsileg frumsýningar-
tilboð til 12. september. Komdu í nýjan sýningarsal Peugeot að Bíldshöfða 8 og kynntu þér málið. 
Peugeot bílar eru að sjálfsögðu einnig í boði hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5.

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Auk lægra bílverðs hefur Brimborg hafið 
innflutning á varahlutum í Peugeot bíla og náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Brimborg býður jafnframt verkstæðisþjónustu og ábyrgðarviðgerðir fyrir 
alla Peugeot bíla, hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
ER Í BRIMBORG

Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð 
fyrir 12. september

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_ongoing_5x38_20160822_END.indd   1 22.8.2016   15:47:12



Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki

endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Komið,prófið ogsannfærist !

Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi

Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
 veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki

nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt  það sem þú vilt

heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem

þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað

 hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjöl-
menni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunar-
kerfum og fleiru í gegnum símann.

Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

www.bestsound-technology.iswww.bestsound-technology.is

viðskipti Páll Harðarson, forstjóri 
Kauphallar Íslands, segir að það sé 
stjórna fyrirtækja að marka stefnu 
og jafna kynjahlutföll meðal æðstu 
stjórnenda fyrirtækja á Íslandi.

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, eina 
konan sem gegndi stöðu forstjóra 
félags í Kauphöllinni, lét af störf-
um sem forstjóri VÍS í gær. Jakob 
Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri 
Promens, tekur við starfinu.

„Boltinn er hjá stjórnum fyrirtækj-
anna. Án þess að vera að tjá mig um 
einstaka fyrirtæki geta, almennt séð, 
ekki verið nein vandkvæði að finna 
hæft fólk af hvoru kyninu sem er í 
þessar stjórnunarstöður,“ segir Páll.

Páll bendir á að átak hafi verið gert 
til að jafna kynjahlutföllin í stjórnum 
fyrirtækja, meðal annars með laga-
setningu, en atvinnulífið hafi tekið 
þátt í því af miklum þunga og nú sé 
stjórna að taka við.

„Ég sé í fljótu bragði ekkert sérlega 
flókið við að leysa þetta mál. Það 
er ekkert vandamál að ráða hæfar 
konur. En það þarf líka að skapa 
umhverfi þar sem bæði kynin og 
mismunandi karakterar með mis-
munandi styrkleika geti blómstrað.“

Stjórn félags kvenna í atvinnulíf-
inu gagnrýndi það sem þær kalla núll 

prósent kynjafjölbreytileika meðal 
forstjóra Kauphallarfyrirtækja. „FKA 
vill beina þeim tilmælum til eigenda 
hlutabréfa á hlutabréfamarkaði svo 
sem lífeyrissjóða og annarra á mark-
aði að varðveita markmið atvinnu-
lífsins að byggja upp fjölbreyttan 
stjórnendahóp,“ sagði í tilkynningu 
frá félaginu.

„Auðvitað myndi ég vilja sjá fleiri 
konur í skráðum félögum á markaði 
á Íslandi. En staðan er auðvitað 
þessi að við skoðum einstaklinga 
og ráðum þann sem við teljum hæf-
astan í það verkefni,“ segir Herdís 
Fjeldsted, stjórnarformaður VÍS.

Afkoma VÍS hefur valdið von-
brigðum að undanförnu. Herdís 
segir það ekki einu ástæðuna fyrir 
mannabreytingunni. Stjórn fyrir-
tækisins hafa talið þetta góðan tíma-
punkt til að skipta um forstjóra og 
mikill fengur sé að því að fá Jakob í 
starfið. ingvar@frettabladid.is

Stjórnir lagi kynjahalla 
hjá Kauphallarfélögum
Eina konan í starfi forstjóra félags í Kauphöll Íslands hætti í gær. Forstjóri Kaup- 
hallarinnar segir það stjórna að laga kynjahalla meðal æðstu stjórnenda. Stjórn-
ar formaður VÍS vill jafnari kynjahlutföll en horfa verði á hvert tilfelli fyrir sig.

Löturhæg þróun  
í átt að jafnrétti

Hildur 
Petersen, 
fyrrverandi 
forstjóri Hans 
Petersen, varð 
fyrsta konan 
til að gegna 
starfi forstjóra félags 
sem skráð var í Kauphöll Íslands. 
Hildur, sem nú er framkvæmda-
stjóri Hundahólma, segir erfitt að 
henda reiður á hvers vegna svo 
fáar konur komist í forstjórastól 
fyrirtækja á Íslandi.

„Konur eru með menntunina en 
það er einhvern veginn eitthvert 
glerþak sem stöðvar þær,“ segir 
Hildur.

Þó kveður Hildur átak Félags 
kvenna í atvinnulífinu til að auka 
hlut kvenna meðal stjórnenda í at-
vinnulífinu hafa skilað einhverjum 
árangri.

„Þetta hefur allt mjakast upp á 
við en auðvitað afskaplega lötur-
hægt,“ segir Hildur Petersen.

Páll Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar, bauð Sigrúnu Rögnu Ólafsdóttur, fráfarandi forstjóra VÍS, velkomna í Kauphöllina 
þegar fyrirtækið var skráð á markað árið 2013. fRéttablaðið/Valli

LögregLumáL Refsing fyrir vörslu 
og meðferð á neysluskömmtum 
ólöglegra vímuefna verður bundin 
við sektir, nái tillögur starfshóps 
heilbrigðisráðherra fram að ganga. 
Hópurinn hafði það hlutverk að 
móta stefnu til að draga úr skað-
legum áhrifum vímuefnaneyslu.

Nefndin segir í rökstuðningi 
með tillögunni að um árabil hafi sú 
venja mótast við framkvæmd laga 
um ávana- og fíkniefni að þeim sé 
lokið með sekt þegar talið er víst að 
magn haldlagðra efna sé til einka-
neyslu. Engu að síður er enn gert 
ráð fyrir því í lögum að hægt sé að 
dæma menn í fangelsi fyrir slík brot. 
Starfshópurinn leggur til að lögum 
verði breytt svo þau verði í takt 
við það hvernig þeim hefur verið 
framfylgt. Hópurinn tekur fram að 
sérstaklega þurfi að fylgjast með 
hvort breytingin leiði til breyttra 
söluaðferða og dreifingar vímuefna 
og áhættumat verði gert á áhrifum 
lagabreytingarinnar. 

Fulltrúi Ríkislögreglustjóra í 

starfshópnum leggst gegn breyt-
ingunni.

Þá leggur starfshópurinn til að 
brot fyrir vörslu á fíkniefnum fari 
ekki á sakaskrá ef sektin við brotinu 
er lægri en 100 þúsund krónur.

Tillögur hópsins snúa ekki ein-
ungis að því að breyta lögum til 
þess að draga úr refsinæmi vímu-
efnaneyslu. Þar eru líka tillögur 
um þjónustu og úrræði sem hafa 
þann tilgang að draga úr heilsu-
farslegum, félagslegum og efna-
hagslegum afleiðingum notkunar 
löglegra og ólöglegra vímuefna án 
þess endilega að draga úr vímu-
efnanotkun. Þá eru líka tillögur um 
að efla meðferðarúrræði fyrir fólk í 
mesta vandanum og tillögur til að 
viðhalda þeim árangri sem náðst 
hefur í forvarnarstarfi.

Starfshópurinn, undir forystu 
Borgars Þórs Einarssonar lögfræð-
ings, hefur unnið að skýrslunni frá 
árinu 2014. Samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins verður skýrslan 
kynnt á Alþingi í dag. – jhh

Fari ekki í fangelsi fyrir fíkniefnaneyslu

Þeim sem sprauta vímuefnum í æð sé 
tryggð gjaldfrjáls nálaskiptaþjónusta. 
fRéttablaðið/anton

Ferðaþjónusta Ferðabókunum til 
landa á borð við Tyrkland og Frakk-
land, sem hafa lent í hryðjuverka-
árásum á síðastliðnu ári, fer verulega 
fækkandi.

BBC greinir frá því að spáð sé 
að bókanir til Tyrklands 
milli september og 
desember á árinu 
verði 52 pró-
sentum færri en 
á sama tímabili 
árið áður. Því er 
spáð að á sama 
tímabili muni 
bókunum til 
F r a k k l a n d s 
fækka um tutt-
ugu prósent.

R a n n s ó k n i r 
benda til þess að 
ferðamenn sæki til 
Spánar, Ítalíu og Portú-
gals í stað Tyrklands 
og Frakklands. Á fyrstu 
sjö mánuðum ársins 
fjölgaði flugsætum frá Bretlandi til 
Spánar um 19 prósent samanborið 
við sama tímabil árið áður, og um 
tólf prósent til Portúgals.

Erlendum farþegum 
hefur fækkað um 5,4 

prósent í Frakk-
landi milli ára, og 

um 7,5 prósent í 
París, þar sem 
hryðjuverka-
árásir voru 
gerðar bæði í 
janúar og nóv-
ember árið 

2015. Bókun-
um til Tyrklands 

hefur fækkað um 
fimmtán prósent 

milli ára vegna nokk-
urra hryðjuverkaárása og 

tilraunar til valdaráns.
Á hinn bóginn virð-

ast ferðamenn vera að 
leita til Túnis aftur eftir að alþjóð-
legum farþegum fækkaði um 39,4 
prósent á síðasta ári í kjölfar mann-
skæðra hryðjuverkaárása þar. – sg

Bókunum fækkar vegna 
hryðjuverka í Evrópu

52% færri ferðamenn 
munu koma til tyrklands.

Það er ekkert  
vandamál að ráða 

hæfar konur.
Páll Harðarson,  
forstjóri Kauphallar Íslands

Erlendum farþegum 
hefur fækkað um 7,5 prósent 
í París milli ára
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„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

**Mánaðarlegar afborganir af bílaláni í 84 mánuði samkvæmt fjármögununar reiknivél Lykill.is. Verð og 
afborganir geta breyst án fyrirvara. Gengið frá fjármögnun á staðnum. Árleg hlutsfallstala kostnaðar 11,39%.

Verð: 2.940.000 kr.
CAPTUR Expression
Bensín, beinskiptur

Eyðsla 5,1 l/100 km*

Bílalán 45.098 kr. á mán.
m.v. 10% innborgun.**

Bílalán 55.041 kr. á mán.
m.v. 10% innborgun.**

Verð: 3.590.000 kr.
CAPTUR Dynamic
Dísil, sjálfskiptur

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Renault CAPTUR

GULLFALLEGUR
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Innifalið í verði Dynamic: 17" álfelgur, lykillaust aðgengi, tvílitur, skyggðar 
rúður, leiðsögubúnaður með Íslandskorti, tölvustýrð loftkæling, LED dagljós, 
bakkskynjarar, handfrjáls símabúnaður (Bluetooth), start/stopp ræsibúnaður, 
regnskynjarar á rúðuþurrkum.



Frakkland Flóttamenn sem búa 
í flóttamannabúðum við frönsku 
borgina Calais við Ermarsund ættu að 
mega sækja um hæli í Bretlandi þótt 
þeir séu staddir í Frakklandi. Þetta er 
mat Xavier Bertrand, umsjónarmanns 
búðanna. Þar að auki ættu Bretar að fá 
að færa vegabréfaeftirlit sitt frá landa-
mærunum og til Calais. Til þess að það 
væri hægt þyrfti að gera breytingar á 
Touquet-sáttmálanum, sáttmála á 
milli Frakka, Belga og Breta um landa-
mæraeftirlit við Ermarsund. Bertrand 
greindi frá mati sínu í viðtali við BBC. 
Segir hann að ef hægt væri að sækja 
um hæli í Bretlandi frá Frakklandi 
myndu Frakkar geta vísað þeim sem 
Bretar neita um hæli beint úr landi til 
heimalands síns.

Breska innanríkisráðuneytið telur 
hins vegar að flóttamenn eigi að sækja 
um hæli í fyrsta örugga landi sem þeir 
komast til líkt og Dyflinnarreglugerðin 
kveður á um.

Um níu þúsund flóttamenn búa nú í 
Frumskóginum, flóttamannabúðum í 
Calais, og á hverju kvöldi reyna flótta-
menn að komast hjá vegabréfaeftirliti 
á landamærum Bretlands og Frakk-
lands með því að fela sig til dæmis í 
sendibílum. Bertrand vonar að með 
tilfærslu vegabréfaeftirlits myndi það 
vandamál að mestu leysast.

Sjálfur hefur Bertrand ekki vald til 
þess að framkvæma hugmyndir sínar. 
Hins vegar gætu ráðamenn landanna 
komið breytingunum á. Forsetafram-
bjóðandinn franski, Nicolas Sarkozy, 
hefur til að mynda lýst yfir stuðningi 
sínum við áformin.

„Þeir sem eru hér í Calais og vilja 
fara yfir til Englands ættu að sækja um 
hæli sem fyrst og Englendingar ættu 
að úrskurða í málum þeirra,“ sagði Sar-
kozy um helgina.

Peter Ricketts, fyrrverandi sendi-
herra Breta í Frakklandi, lýsti sig 
hins vegar andvígan hugmyndunum 
í viðtali við BBC. Hann sagði að þær 
myndu þýða aukinn flóttamanna-
straum bæði til Frakklands og Eng-

lands. Hundruð þúsunda flóttamanna 
væru nú að koma til Grikklands og 
Ítalíu en aðeins brot af þeim kæmi til 
Calais.

„Um leið og þú stingur upp á því 
myndast stór segull sem togar þús-
undir á þúsundir ofan til Calais sem 
reyna svo að fá hæli í Bretlandi,“ sagði 
Ricketts og bætti við: „Ég held að það 
myndi ekki hjálpa Frökkum að kljást 
við vandamálið. Ég held að þessar hug-
myndir myndu auka á vandann, nær 
örugglega.“

Samkvæmt heimildum BBC hyggst 
innanríkisráðherrann Amber Rudd 
ferðast til Parísar, höfuðborgar Frakk-
lands, í vikunni til að ræða mögulegar 
breytingar á Touquet-sáttmálanum.
thorgnyr@frettabladid.is

Vilja að flóttamenn sæki um 
hæli í Bretlandi frá Frakklandi
Umsjónarmaður flóttamannabúða við Ermarsund vill að flóttamenn geti sótt um hæli í Bretlandi þótt þeir 
séu staddir í Frakklandi. Forsetaframbjóðandi hefur lýst yfir stuðningi við hugmyndina. Fyrrverandi sendi-
herra Breta í Frakklandi segir hana munu auka á vandann. Um níu þúsund flóttamenn eru í Calais.

Frumskógurinn  
í tölum
9.106 búa nú í flóttamanna-
búðum í Calais sem kallast Frum-
skógurinn

5.178 bjuggu í sömu  
búðum í maí

10.000 er áætlaður  
fjöldi íbúa í næsta mánuði

8 hið minnsta hafa látið  
lífið í eða við búðirnar á árinu

24 hið minnsta létu  
lífið í eða við búðirnar í fyrra

Íbúi Frumskógarins gengur fram hjá kömrum sem þar má finna. Nordicphotos/AFp

Þeir sem eru hér í 
Calais og vilja fara 

yfir til Englands ættu að 
sækja um hæli 
sem fyrst.
Nicolas Sarkozy, 
forsetaframbjóð-
andi og fyrrverandi 
forseti

Alda Credit Fund slhf., kt. 531114-0510, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, 
Íslandi hefur birt lýsingu vegna umsóknar um töku skuldabréfa sem út-
gefin eru af félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. 

Lýsingin er á íslensku og er birt á rafrænu formi á vef Alda Credit Fund 
slhf. www.acfslhf.is. Fjárfestar geta einnig nálgast útprentuð eintök af 
lýsingunni sér að kostnaðarlausu hjá Alda Credit Fund ehf., Borgartúni 
27, 105 Reykjavík.

Sótt hefur verið um töku skuldabréfa í flokknum ACF 15 1 að nafnverði 
3.340.000.000 krónur til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. 

Nasdaq Iceland hf. mun birta tilkynningu um töku skuldabréfanna til 
viðskipta og hvenær viðskipti með þau geti hafist með a.m.k. eins við-
skiptadags fyrirvara.

Reykjavík, 30. ágúst 2016

Birting lýsingar Alda Credit 
Fund slhf.

SVÍÞJÓÐ Sífellt fleiri flóttamenn 
iðrast nú komu sinnar til Svíþjóðar. 
Það sem af er árinu hafa 4.500 flótta-
menn dregið hælisumsókn sína 
til baka miðað við 3.800 allt árið í 
fyrra.  Samkvæmt Dagens Nyheter 
eru hertar reglur og löng bið meðal 
ástæðnanna.

Meðal Íraka, sem eru þriðji stærsti 
hópur hælisleitenda á eftir Sýrlend-
ingum og Afgönum, hafa rúmlega 
2.000 dregið umsókn sína um hæli 
til baka. .

Í fyrra komu 51.338 hælisleitendur 
frá Sýrlandi til Svíþjóðar, 41.564 frá 
Afganistan og 20.857 frá Írak. – ibs

Fleiri hætta við 
hælisumsókn

Flóttamenn við komuna til svíþjóðar.
FrÉttABLAÐiÐ/EpA

BraSilÍa Dilma Rousseff, forseti Bras-
ilíu, sagðist í gær saklaus af öllum 
ásökunum. Hún var sett tímabundið 
af á dögunum, grunuð um að hafa 
falsað tölur í fjárlögum Brasilíu til að 
fela rekstrarhalla ríkisins. „Samviska 
mín er algjörlega hrein. Ég hef ekki 
framið neinn glæp,“ sagði Rousseff 
í gær þegar öldungadeild Brasilíu-
þings réttaði yfir henni.

Þingmenn munu kjósa um það 
síðar í vikunni hvort eigi að reka 
Rousseff endanlega úr embætti eða 
skipa hana í embætti á ný.

Rousseff hóf vörn sína á því að 
minna þingmenn á að hún hafi 
verið endurkjörin árið 2014 með 
atkvæðum rúmlega 54 milljóna 
kjósenda. Hún sagðist þá alltaf hafa 
haft stjórnarskrána að leiðarljósi og 
minnti á fortíð sína sem baráttu-
maður gegn herforingjastjórninni 
sem réð ríkjum frá 1964 til 1985. – þea

Segir samvisku 
sína vera hreina

ViÐSkipti   Íslensk-hollenska 
hátæknifyrirtækið Mint Solutions 
hefur tilkynnt um 650 milljóna 
króna fjárfestingu sem gerir fyrir-
tækinu kleift að hraða markaðs-
setningu og innleiðingu lyfjaörygg-
iskerfisins MedEye á sjúkrahúsum 
og heilbrigðisstofnunum í Evrópu 
og í Bandaríkjunum. Fjárfesting í 
fyrirtækinu er samtals rétt um 10,4 
milljónir evra, jafnvirði 1.360 millj-
óna króna og verða stærstu einstöku 
hluthafarnir eftir þessa síðustu 
umferð LSP og Seventure.

Fjármagnið kemur frá hópi fjár-
festa undir forystu BOM Capital 
í Hollandi og tveggja núverandi 
hluthafa, LSP og Seventure Partners, 
ásamt Nýsköpunarsjóði atvinnulífs-
ins og íslenskum einkafjárfestum.

Mint Solutions var stofnað á 
Íslandi árið 2009 og hefur síðan þá 
unnið að þróun lyfjaöryggiskerfisins 
MedEye. Kerfið stórbætir lyfjaöryggi 
á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigð-
isstofnunum með því að gera hjúkr-
unarfræðingum kleift að skanna öll 
lyf sjúklinga, rétt áður en þau eru 
gefin. Þannig er tryggt að lyfjagjöf 
sé í samræmi við lyfseðil og fyrir-
mæli lækna.

Öll þróunarvinna fer fram á 
Íslandi. Fyrirtækið er nú með 18 
starfsmenn, níu hér á landi og níu 
í Hollandi, sem er stærsti markaður 
þess. Með fjárfestingunni stefnir 
Mint Solutions á frekari landvinn-
inga á alþjóðlegum mörkuðum, 
m.a. í Belgíu, Bretlandi og Banda-
ríkjunum. – sg

Búið að setja hátt í 1.400 
milljónir í Mint Solutions

MedEye lyfjaöryggiskerfið í notkun. MyNd/MiNt soLutioNs
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

NÝR FORD FOCUS
Hinn sívinsæli Ford Focus er þekktur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra 
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. 

Staðalbúnaður Ford Focus er nú enn glæsilegri en áður. Má þar nefna 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringinu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi og 8'' snertiskjá. 

Ford Focus kemur á 16'' álfelgum og er þar að auki búinn Ford MyKey 
búnaði, upphitanlegri framrúðu, aksturstölvu, leðurklæddu stýrishjóli, 
loftkælingu, spólvörn, brekkuaðstoð og Ford Easy Fuel® búnaði.

Nú er SYNC II samskiptakerfi með 
Bluetooth og neyðarhringingu,  
8'' snertiskjá og íslenskt leiðsögukerfi 
einnig hluti af ríkulegum staðalbúnaði

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína og  endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði 
sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Ford Focus er búinn margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.  Ford Focus, EcoBoost bensín  
125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði 
án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus 
- komdu og prófaðu

FORD FOCUS 

FR
Á 3.350.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 3.550.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.510.000 KR.

Ford_Focus_Sync_5x38_20160727_END.indd   1 27.7.2016   16:05:06
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Við Íslendingar erum rík þjóð. Svo rík að allir 
ættu að búa við þokkaleg kjör á öllum stigum 
lífsins. Þrátt fyrir það horfum við á fólkið 

okkar nálgast efri ár vitandi að sumra bíður að lifa á 
eftirlaunagreiðslum sem ekki nægja fyrir nauðsynjum 
eða mannsæmandi lífi. Þessu ætlum við að breyta.

Í sumar hef ég átt bæði áhugaverða og góða fundi 
með baráttufólki fyrir betri stöðu eldri borgara. Við 
töluðum um vandamálin og tækifærin fram undan. 
Annars vegar þarf að laga slæma stöðu þeirra sem 
eiga í fjárhagserfiðleikum, en það þarf líka að huga 
að þeim sem komnir eru á eftirlaunaaldur en búa við 
góða heilsu og kost. Báðir hópar krefjast breytinga.

Við ætlum að sjá til þess að eftirlaun hækki í 
skrefum upp í 300.000 kr. mánaðargreiðslur að lág-
marki. En það er ekki nóg eitt og sér. Því til viðbótar 
ætlum við að koma á sveigjanlegum starfslokum svo 
að þeir sem hafa til þess löngun og getu megi vinna 
lengur en nú. Það þarf líka að einfalda kerfið sem 
ákvarðar greiðslurnar. Í dag er of flókið að skilja 
útreikningana og fólk á þar af leiðandi í erfiðleikum 
með að gæta réttar síns. Svokallaðar krónu á móti 
krónu skerðingar munum við afnema. Í stuttu máli 
ætlum við að gera þetta:

l Hækka lágmarksgreiðslur.
l Greiða út hækkun frá 1. maí í ár.
l Koma á sveigjanlegum starfslokum.
l Einfalda almannatryggingakerfið.
l Afnema krónu á móti krónu skerðingar.

Við höfum efni á þessum breytingum og getum hafist 
handa strax. Nýtt og einfaldara kerfi, hækkun lág-
marksgreiðslna í átt að 300.000 kr. lágmarki og aftur-
virkar greiðslur frá 1. maí í ár – líkt og lagt var til við 
síðustu fjárlagagerð en stjórnarliðar felldu – kostar 
ríkissjóð samtals um það bil 15 milljarða króna. Það 
er vel viðráðanlegt.

Með réttlátari skiptingu þjóðarkökunnar er þetta 
allt mögulegt. Það er forgangsmál að sýna eldra fólki 
þá virðingu sem það á skilið eftir langa starfsævi og 
tryggja því betri kjör.

Mannsæmandi eftirlaun

Oddný G. 
Harðardóttir
formaður  
Samfylkingar-
innar

Við ætlum að 
sjá til þess að 
eftirlaunin 
hækki í 
skrefum upp í 
300.000 kr 
mánaðar-
greiðslur að 
lágmarki. En 
það er ekki 
nóg eitt og sér.

ÚTSALA
RISA

 á stökum dýnum í Queen
        og King
      stærðum!
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Erfitt er að sjá hvernig það stenst 76. gr. 
stjórnarskrárinnar að langt leiddur krabba-
meinssjúklingur þurfi að greiða mörg 
hundruð þúsund krónur fyrir eigin meðferð 
á Landspítalanum. Þetta er vegna fyrirbæris 

sem kallast „kostnaðarhlutdeild sjúklinga“.
Það má í raun kalla þetta hvað sem er. Það breytir 

því ekki að þetta er bæði siðferðislega og lögfræðilega 
rangt á Íslandi. Á Íslandi á stjórnarskráin að tryggja að 
sjúkum og meiddum sé hjúkrað til heilsu á kostnað 
okkar allra. Það er hluti af því að vera Íslendingur. Það 
er í raun dálítið athyglisvert að þeir sjúklingar sem hafa 
þurft að greiða mörg hundruð þúsund króna hlutdeild 
í eigin meðferð á Landspítalanum eða annars staðar 
í kerfinu hafi ekki látið reyna á rétt sinn fyrir dóm-
stólum.

Þessi vitund samhjálpar og stuðnings meðbræðra er 
inngróin í vitund Íslendinga allt síðan í íslenska þjóð-
veldinu. Hrepparnir pössuðu upp á fjárstyrk þegar 
bærinn brann. Á Íslandi hefur hins vegar skíðlogað í 
bænum um langa hríð og slökkvistarfið hefur gengið 
illa. Það er ekki síst af þessari ástæðu sem 86.761 
Íslendingur lagði nafn sitt við undirskriftasöfnun Kára 
Stefánssonar á vefnum endurreisn.is

Kári lagði til fjármála- og efnahagsráðherra með 
sverði úr þungmálmum í texta sem hann sendi frá sér 
um síðustu helgi. Ekki skal vikið að lýsingum Kára á 
ráðherranum hér heldur hinni efnislegu kröfu sem sett 
var fram. Kári virðist telja það svik að í fimm ára stefnu 
í ríkisfjármálum séu útgjöld ekki aukin til heilbrigðis-
kerfisins í samræmi við gefin loforð. Krafan í söfnun-
inni var að Alþingi myndi tryggja að útgjöld ríkisins til 
heilbrigðiskerfisins næmu 11 prósentum af landsfram-
leiðslu. Þetta þýðir aukningu upp á 50 milljarða króna 
á ári. Hversu raunhæft er að gera kröfu um slíkt?

Hinn 16. júní á þessu ári samþykkti Alþingi lög um 
breytingar á lögum um sjúkratryggingar sem mun setja 
þak á útgjöld þeirra sem borga hlutdeild í eigin með-
ferð en lögin taka gildi 1. janúar næstkomandi. Þakið 
er hvergi tilgreint í lögunum og kostnaðarhlutdeild 
sjúklinga verður áfram til staðar en hámark hennar 
er ákveðið með reglugerð sem ráðherra setur. Fram 
kemur í umsögn Öryrkjabandalags Íslands um frum-
varpið áður en það varð að lögum að kostnaður ríkis-
sjóðs við að gera heilbrigðisþjónustu, sem lögin fjalla 
um, gjaldfrjálsa er eingöngu um 6,5 milljarðar króna. 
Það er ekkert sérstaklega há fjárhæð. Í raun eru þessi 
lög ekki sú gríðarlega stefnubreyting sem heilbrigðis-
ráðherra vill meina að þau séu. Ef ráðherrann festir 
þakið í einni krónu gæti næsti ráðherra alltaf hækkað 
það. Þá á sjúklingurinn enga vörn í settum lögum. Það 
þarf að verða eitt af forgangsverkefnum næsta þings 
að taka þetta til enn frekari endurskoðunar og afleggja 
hlutdeildina með lögum. Eða festa þakið í lögin sjálf.

Heilbrigðisþjónusta fyrir börn ætti síðan að vera 
gjaldfrjáls, þar með taldar tannlækningar og sálfræði-
þjónusta. Meirihluti nefndar heilbrigðisráðherra taldi 
sér ekki fært að stíga slíkt skref þótt rökstuðninginn 
fyrir því skorti. Það ætti að verða næsta mál á dagskrá 
þegar þakið hefur verið lögfest.

86.761

Hrepparnir 
pössuðu upp 
á fjárstyrk 
þegar bærinn 
brann. Á 
Íslandi hefur 
hins vegar 
skíðlogað í 
bænum um 
langa hríð og 
slökkvistarfið 
hefur gengið 
illa.

Stórsmölun hjá Vg
Héraðsmiðillinn Skessuhorn 
greinir frá því að Vinstri grænum 
hafi fjölgað um 650 í Norðvestur-
kjördæmi á síðustu dögum í 
tengslum við forval flokksins. 
Það er líklega ein umfangsmesta 
smölun sem átt hefur sér stað 
í flokkinn en árið 2013 kusu 139 í 
forvali. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að ástæðan fyrir smölun 
sé framboð Bjarna Jónssonar, 
sem er sonur Jóns Bjarnasonar, 
fyrrum ráðherra, í fyrsta sæti 
listans. Mikill titringur er innan 
flokksins vegna framboðsins því 
hann þykir eiga möguleika á að 
velta Lilju Rafneyju þingmanni 
úr sæti sínu. Þegar atkvæði verða 
talin kemur í ljós hvort þessi 650 
atkvæði séu Lilju eða Bjarna.

Kosningaspá Styrmis
Styrmir Gunnarsson, fyrrum rit-
stjóri, birti áhugaverða kosn-
ingaspá á vefsíðu sinni í gær. 
Þar segir að Íslenska þjóðfylk-
ingin muni sækja að Sjálfstæðis-
flokknum frá hægri og Viðreisn 
frá vinstri. Samfylking og Björt 
framtíð þurfi að verjast ásókn frá 
Viðreisn en einnig muni VG taka 
frá Samfylkingu. Vinstri græn 
muni standa álengdar óáreitt en 
einnig sækja fylgi til Framsóknar 
á landsbyggðinni. Kosningaspáin 
er rétt að miklu leyti en líklegra 
er þó að kjósendur Framsóknar 
frá síðustu kosningum kjósi 
Þjóðfylkingu nú. Þeir flokkar 
virðast eiga meiri samleið. 
snaeros@frettabladid.is
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Fáar skýrslur hafa haft jafn mikil 
áhrif á efnahagsumræðu hér í 
landi og skýrsla McKinsey & 

Company „Charting a Growth Path 
for Iceland“ sem kom út árið 2012. 
Hlutleysi einkenndi skýrsluna en 
fyrirtækið vann hana án afskipta inn-
lendra aðila og án endurgjalds. Að 
mati McKinsey fólust helstu sóknar-
færi Íslendinga í aukinni framleiðni 
og hugvitsdrifnum útflutningi. Skila-
boðin náðu áheyrn víða og hafa verið 
til umræðu síðustu ár.

Í síðustu viku gaf Viðskiptaráð út rit 
undir heitinu „Leiðin að aukinni hag-
sæld“. Þar er lagt mat á efnahagslega 
framvindu frá því að McKinsey-skýrsl-
an var gefin út og helstu greiningar 
hennar uppfærðar. Sterkur hagvöxtur 
hefur einkennt síðastliðin fjögur ár en 
ólíkt því sem McKinsey lagði áherslu á 
má einkum rekja hagvöxtinn til auk-
ins vinnuframlags fremur en vaxandi 
framleiðni. Með öðrum orðum er 
verðmætasköpun á hverja vinnustund 
ekki að aukast.

Alþjóðageirinn hefur átt undir 
högg að sækja
McKinsey benti jafnframt á að tak-
markað eðli náttúruauðlinda reisi 
vaxtarmöguleikum þeirra útflutn-
ingsgreina sem tilheyra auðlinda-
geiranum skorður, þ.e. ferðaþjónustu, 
orkufrekum iðnaði og sjávarútvegi. 
Því þurfi að efla útflutning sem byggir 
ekki á beinu aðgengi að náttúruauð-
lindum heldur marki samkeppnis-
stöðu sína á hugviti og sérhæfingu. 
Umrædd fyrirtæki spretta oft á tíðum 
upp innan auðlindageirans í gegnum 
vörur og þjónustulausnir sem nýtast 
fleiri þjóðum en Íslandi. Að mati 
McKinsey ætti þessi hluti hagkerfis-
ins, sem nefndur var alþjóðageirinn, 
að standa undir stigvaxandi hlutfalli 
af útflutningstekjum á komandi ára-
tugum. Aðeins þannig væri unnt að 
skapa bæði kröftugan og sjálfbæran 
hagvöxt til margra áratuga.

Alþjóðageirinn hefur hins vegar átt 

undir högg að sækja og nánast ekk-
ert vaxið frá árinu 2011. Á sama tíma 
hefur sterkur vöxtur ferðaþjónustunn-
ar knúið hagkerfið áfram og stuðlað að 
þeim mikla efnahagslega viðsnúningi 
sem Íslendingar hafa upplifað undan-
farin ár. Vöxtur ferðaþjónustunnar 
hefur reynst mikill búhnykkur en til 
lengri tíma er brýnt að útflutningur 
byggi á fleiri stoðum. Til að svo megi 
verða þarf innlent rekstrarumhverfi 
að standast alþjóðlegan samanburð.

Loksins, loksins
Höft á fjármagnsflæði og gjaldeyris-
viðskipti hafa verið helsti þrándur í 
götu alþjóðageirans frá hruni banka-
kerfisins. Alþjóðageirinn óx um 8% 
á ári yfir það 15 ára tímabil þar sem 
frjálst flæði fjármagns ríkti en frá því 
höftum var komið á hefur vöxturinn 
horfið. Að mati undirritaðs ræður 
skert aðgengi innlendra nýsköpunar-
fyrirtækja að erlendum fjárfestum 
og fjármálamörkuðum þar mestu. 
Þannig hafa gjaldeyrishöft að miklu 
leyti staðið í vegi fyrir erlendum sam-
starfsverkefnum, yfirtökum og annarri 
viðskiptaþróun. Allt eru þetta grund-
vallarþættir í þroskaferli þeirra fyrir-
tækja sem sækja á alþjóðlegan markað 
með vörur sínar og þjónustu.

Í þessu ljósi er frumvarp um losun 
hafta stórt og tímabært skref fyrir 
framtíðaruppbyggingu atvinnulífs á 
Íslandi. Heimild innlendra fyrirtækja 
til beinnar erlendrar fjárfestingar 
er þar sérstakt fagnaðarefni. Til að 
tryggja kröftugan útflutningsvöxt til 
lengri tíma, sem byggir jafnframt á 
fjölbreyttum grunni, er mikilvægt að 
frumvarpið nái fram að ganga og að 
fullt afnám hafta fylgi í náinni fram-
tíð. Samhliða öðrum umbótum í 
rekstrarumhverfi innlendra fyrirtækja 
skapast þannig sterkar forsendur fyrir 
kröftugum og sjálfbærum hagvexti til 
lengri tíma. Í slíkum áherslum felst 
leiðin að aukinni hagsæld á Íslandi.

Hugvit leyst  
úr höftum

Stjórnmálamenn og bændur 
eiga það sameiginlegt í störfum 
sínum að ótalmargt þarf að koma 

til svo að endanleg útkoma erfiðisins 
verði ásættanleg. Íslenskir bændur 
standa frammi fyrir meiri áskor-
unum af völdum náttúruaflanna 
en flestir erlendir starfsbræður 
þeirra en ná samt að framleiða land-
búnaðarafurðir á heimsmælikvarða. 
Þessa dagana sitja þingmenn yfir til-
lögum hægristjórnarinnar að búvöru-
samningum við bændur. Þar gerum 
við í VG kröfu um að jafnvægi náist á 
milli hagsmuna bænda og neytenda, 
dýravelferðar og sjálfbærrar landnýt-
ingar. Því miður vantar nokkuð upp 
á að uppskeran á þingi standi undir 
væntingum.

Fyrir skemmstu lagði Bolli Héð-
insson, hagfræðingur og kennari, 
krók á leið sína í aðsendum pistli 
í Fréttablaðinu til að setja Vinstri-
hreyfinguna – grænt framboð undir 
sama hatt og stjórnarflokkana tvo. 
„Gróðureyðing í boði VG, Sjálfstæðis 
og Framsóknar“ er yfirskrift pistils 
Bolla þar sem hann varar við nei-
kvæðum umhverfisáhrifum nýrra 
búvörusamninga, sem hann segir 
flokkana þrjá styðja.

Við þetta er það að helst að athuga 
að þingmenn Vinstri grænna hafa 
ekki sagt að þeir styðji búvörusamn-
ingana, en við höfum verið reiðubúin 
að skoða hvaða breytingar til bóta er 
hægt að gera á þeim.

Búvörusamningurinn sem Alþingi 
hefur nú til meðferðar er samningur 
hægriflokkanna við bændur, unninn 
án þess breiða pólitíska samráðs sem 
eðlilegra hefði verið í jafn umfangs-
miklu máli. Vinstri græn komu fyrst 
að borðinu þegar samningunum var 
vísað til atvinnuveganefndar Alþing-
is, þar sem málið er nú til umræðu. 
Í störfum nefndarinnar hefur margt 

þróast til betri vegar, til dæmis hafa 
verið sett inn virk endurskoðunar-
ákvæði eftir þrjú ár og skal sá tími 
nýttur til þess að koma með tillögur 
til úrbóta sem lagðar verði fyrir samn-
ingsaðila.

Hvað varðar staðhæfingar Bolla um 
að í búvörusamningnum sé hvatt til 
gróðureyðingar á viðkvæmum svæð-
um, þá hafa fulltrúar Vinstri grænna 
lagt mikla áherslu á styrkari ákvæði 
um umhverfisþáttinn í búvörusamn-
ingnum – þótt enn sé ekki nógu langt 
gengið í þeim efnum að mati fulltrúa 
VG sem við undirstrikum m.a. í okkar 
nefndaráliti í atvinnuveganefnd. 
Þetta er í samræmi við nýsamþykkta 
landbúnaðarstefnu Vinstri grænna, 
sem kveður á um það að tryggja 
þurfi sjálfbæra landnýtingu, m.a. 
með skýrri rammaáætlun um land-
nýtingu, virkri beitarstjórnun í öllum 

landsfjórðungum og að sjálfbærni og 
náttúruvernd verði lykilþættir við 
landbúnaðarframleiðslu.

Með skýrri sýn til framtíðar
Þvert á það sem Bolli virðist telja, þá 
er landbúnaðarstefna Vinstri grænna 
bæði með sterkum umhverfis-
áherslum og með skýrri sýn til fram-
tíðar. Hlýt ég því að hvetja hann til að 
kynna sér stefnuna, sem er aðgengileg 
á vef hreyfingarinnar. Þar getur hann 
líka lesið að það er skoðun lands-
fundar VG að það sé afar mikilvægt 
að stuðningskerfi landbúnaðarins 
sé til stöðugrar umræðu og endur-
skoðunar. Markmið ríkisins með 
stuðningi sínum er í senn að tryggja 
neytendum örugg og góð matvæli á 
hagstæðu verði og að viðhalda byggð 
um landið allt.

Þó að margir frjálshyggjusinnar 
myndu vilja hafa hér einvörðungu 
frjálst markaðskerfi í landbúnaði – 
sem hætta er á að myndi leiða af sér 
enn frekari samþjöppun í framleiðslu 
og fákeppnismarkað með landbún-
aðarvörur – er staðreyndin sú, að hið 
opinbera þarf að styðja við landbún-
að og matvælaframleiðslu svo þessi 
framleiðsla geti þrifist og bændastétt-
in lifað af störfum sínum Horfumst í 
augu við það en tryggjum um leið 
viðunandi starfskilyrði bænda sem 
og viðunandi verð og framboð fyrir 
alla neytendur með umverfisvernd 
og sjálfbærni að leiðarljósi.

Það er hagur okkar allra.

Af búvörusamningum 
Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks

Til að tryggja kröftugan út-
flutningsvöxt til lengri tíma, 
sem byggir jafnframt á fjöl-
breyttum grunni, er mikil-
vægt að frumvarpið nái fram 
að ganga og að fullt afnám 
hafta fylgi í náinni framtíð.

Frosti Ólafsson
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs Íslands

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir
þingmaður VG og 
nefndarmaður 
í atvinnuvega-
nefnd Alþingis

Þvert á það sem Bolli virðist 
telja, þá er landbúnaðar-
stefna Vinstri grænna bæði 
með sterkum umhverfis-
áherslum og með skýrri sýn 
til framtíðar.

Nú styttist óðum í kosningar 
og allir flokkar á fullu í að 
manna framboðslista sína. 

Það fylgir alltaf kosningabaráttu að 
stjórnmálaflokkar fari í sparifötin og 
byrji loksins að tala um eldri borg-
ara, ungt fólk og öryrkja. Það er því 
ekkert skrýtið að erfitt geti reynst að 
gera upp á milli stjórnmálaflokka í 
kosningabaráttu þar sem svo virðist 
sem allir vilji auka jöfnuð og velferð 
þessar síðustu vikur fyrir kjördag.

Það getur því verið gott að fjar-
lægja kosningaloforðin og allt 
umstangið sem fylgir kosningum 
og líta á stóru myndina. Næstu 
alþingis kosningar munu snúast í 
megindráttum um tvo hluti, peninga 
og völd, og mun baráttan verða á 
milli ójafnaðarmanna og jafnaðar-
manna.

Ójafnaðarmenn sem nú eru í 
ríkisstjórn hafa gefið það út að þeir 
vilji einfalda skattkerfið og snúa 
baki við þrepaskiptu skattkerfi. 

Jafnaðarmenn berjast fyrir því að 
fjölga skattþrepum og hækka per-
sónuafslátt til að lækka skatta á þá 
sem hafa minnst á milli handanna 
en hækka þá á þá sem eru tekju-
hæstir í samfélaginu. Þannig vilja 
jafnaðarmenn auka ráðstöfunar-
tekjur þeirra sem nú hafa minnst 
á milli handanna á kostnað þeirra 
sem synda í seðlum.

Ójafnaðarmenn hafa gefið það 
út að þeir vilji berjast gegn nýrri 
stjórnarskrá, halda þannig völdum 
hjá valdhöfum og auðlindum frá 
almenningi. Jafnaðarmenn berjast 
fyrir því að færa völdin í auknum 
mæli til almennings og tryggja það 
að auðlindir landsins og stærri 
hluti af þeim arði sem skapast sé í 
almannaeigu. Það er gert með nýrri 
stjórnarskrá sem byggir á tillögum 
stjórnlagaráðs.

Stjórnmál á Íslandi eru alls ekk-
ert flókin þó svo að við eigum það 
til að flækja þau með því að fara út 
í endalausa rökræðu um tæknilegar 
útfærslur. Meirihluti Íslendinga er 
jafnaðarmenn en til þess að tryggja 
það að jafnaðarmenn leiði næstu 
ríkisstjórn þurfum við sem þjóð að 
sameinast um grunngildin í stað 
þess að rífast um smáatriðin. Þetta er 
ekki flókið, við viljum auka jöfnuð 
með því að auka vald og ráðstöf-
unartekjur almennings á Íslandi.

Kosið um peninga og völd
Guðmundur Ari 
Sigurjónsson
frambjóðandi í 
flokksvali Sam-
fylkingarinnar í 
Suðvesturkjör-
dæmi
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Körfubolti Fátt kom á óvart í vali 
Craig Pedersen á tólf manna loka-
hópi sínum fyrir undankeppni EM 
2017 í körfubolta, ef frá er talið val 
hans á miðherjanum Tryggva Snæ 
Hlinasyni sem fékk nú tækifærið í 
stað Ragnars Nathanaelssonar.

Tryggvi Snær er 216 cm mið-
herji sem sló í gegn með Þór Akur-
eyri í 1. deildinni í vetur. Þessi 
öflugi Bárðdælingur þykir mikið 
efni og er hann nú undir smásjá 
atvinnumannaliða í Evrópu sem 
og háskólaliða í Bandaríkjunum.

En fyrst um sinn mun hann ein-
beita sér að landsliðinu sem hefur 
leik í undankeppni EM annað 
kvöld þegar strákarnir mæta Sviss 
í Laugardalshöllinni.

Dagur eins og vika
„Ég er alsæll með að fá tækifærið,“ 
sagði Tryggvi Snær við Fréttablaðið 
í gær. „Ég hafði svo sem trú á því að 
ég kæmist í liðið en það hefði samt 
ekki komið mér á óvart að Ragnar 
hefði verið valinn. Það hefði ég 
skilið fullkomlega.“

Hann hefur notið góðs af því að 
æfa með íslenska landsliðshópn-
um í sumar en auk þess var hann 
í eldlínunni með U-20 liði Íslands 
sem komst í úrslitaleik B-deildar 
EM í Grikklandi.

„Ég hef lært óendanlega mikið af 
þessum köllum. Þeir eru ófeimnir 
við að koma með ábendingar og 

líður mér stundum eins og að einn 
dagur með landsliðinu sé eins og 
ein vika með félagsliði.“

Gaman að kljást við stóra kalla
Tryggvi Snær er fyrst og fremst 
vanur því að spila með Þór Akur-
eyri í 1. deildinni og hefur því 

kynnst því í fyrsta sinn í sumar 
hvernig það er að kljást við leik-
menn sem eru svipaðir honum í 
vexti.

„Á æfingamótinu í Austurríki 
mætti ég til dæmis einum svaka-
lega stórum og sterkum leikmanni. 
Það var í fyrsta sinn sem ég fékk 
það á tilfinninguna að maður ætti 
eiginlega ekki séns í hann. Það var 
upplifun og mjög skemmtilegt að 
fá að kljást við svona kalla.“

Evrópa eða Bandaríkin
Tryggvi segir líklegast að hann 
muni spila fyrst um sinn með 
Þór Akureyri sem verður nýliði 
í Domino’s-deildinni í vetur, að 
minnsta kosti þar til hann klárar 

rafvirkja nám sitt um áramótin.
„Ég er búinn að hugsa mikið 

um þessi mál en býst ekki við því 
að taka endanlega ákvörðun fyrr 
en eftir landsleikjatörnina,“ segir 
Tryggvi Snær sem getur valið 
bæði um að gerast atvinnumaður 
í Evrópu eða að fara í háskóla í 
Bandaríkjunum. Spænska stórliðið 
Valencia hefur til að mynda gert 
honum tilboð.

„Stóra ákvörðunin er hvora leið-
ina ég vel – Bandaríkin eða Evrópu. 
Það eru kostir og gallar við báðar 
leiðir en ég hef marga ráðgjafa hér í 
landsliðinu sem ég get spjallað við. 
En sama hvað gerist þá er ljóst að 
ég mun alltaf hafa landsliðið í for-
gangi – það er alveg ljóst.“ 

Upplifun að mæta svona 
stórum og sterkum mönnum 
Tryggvi Snær Hlinason, átján ára Bárðdælingur, var valinn í lokahóp Íslands fyrir undankeppni EM og fær 
því stórt hlutverk í baráttunni um að koma Íslandi í lokakeppni Evrópumótsins 2017. Framtíðin er óráðin 
hjá Tryggva Snæ sem getur valið um gerast atvinnumaður í Evrópu eða fara í háskóla í Bandaríkjunum.

Landsliðshópur  
Íslands

Axel Kárason, Svendborg Rabbits
Brynjar Þór Björnsson, KR
Elvar Már Friðriksson,  
Barry/Njarðvík
Haukur Helgi Pálsson,  
Rouen Metropole Basket
Hlynur Bæringsson (án félags)
Hörður Axel Vilhjálmsson,  
Rythmos BC
Jón Arnór Stefánsson, KR
Kristófer Acox,  
Fuman University/KR
Logi Gunnarsson, Njarðvík
Martin Hermannsson,  
Etoile de Charleville-Mezeres
Tryggvi Þór Hlinason, Þór Akureyri
Ægir Þór Steinarsson, San Pablo

Kostir Tryggva nýtast okkur betur
Craig Pedersen, landsliðsþjálfari Ís-
lands, segir að það hafi verið erfitt 
að velja á milli Tryggva Snæs Hlina-
sonar og Ragnars Ágústs Nathana-
elssonar í stöðu miðherja í íslenska 
landsliðinu.

„Þegar við hófum undirbúning 
okkar í sumar þá vissum við að við 
myndum bara velja annan. Báðir 
hafa bætt sig mikið í sumar og gerir 
Ragnar margt betur en Tryggvi og 
öfugt. En við þurfum meira af því 
sem Tryggvi gerir betur og teljum 
að það nýtist okkur betur, sérstak-
lega í sókninni.“

Hann segir að Ragnar sé betri 
varnarmaður en Tryggvi. „En við 

viljum ekki vera með stóran mann 
til að vera með stóran mann. Við 
viljum að hann skili einhverju af 
sér.“

Pedersen segir ljóst að baráttan 
um EM-sætið verði erfið en Ísland 
er í riðli með Belgíu, Kýpur og Sviss. 
Sigurvegari riðilsins fer áfram og 
þau fjögur lið sem bestum árangri 
ná í öðru sæti riðlanna í undan-
keppninni allri.

„Belgía er með sterkasta liðið en 
þar fyrir utan verður þetta opið. 
Öll lið eiga möguleika en vonandi 
spilum við nógu vel til að komast 
áfram. Við munum berjast fram í 
síðasta leik.“

Eiríkur Stefán  
Ásgeirsson
eirikur@365.is

Sama hvað gerist þá 
er ljóst að ég mun 

alltaf hafa landsliðið í 
forgangi.

Tryggvi Snær Hlinason

ViðAR öRN TiL ÍSRAELS? 
Viðar örn Kjartansson, marka-
hæsti leikmaður sænsku úrvals-
deildarinnar, er orðaður við 
ísraelska stórliðið Maccabi Tel 
Aviv. Fjölmiðlar í Ísrael fullyrtu í 
gær að félagið 
hefði boðið 
3,5 milljónir 
evra, eða 457 
milljónir 
íslenskra 
króna, í 
Viðar. 
Selfyss-
ingur-
inn 
hefur 
komið 
eins og 
stormsveipur 
inn í sænsku 
deildina og er 
kominn með 14 
mörk í 20 leikjum 
fyrir Malmö sem er 
með eins stigs forystu 
á toppnum. Maccabi 
Tel Aviv situr einnig 
á toppnum í ísraelsku 
deildinni, með sex stig 
eftir þrjár umferðir.

KoLBEiNN TiL GALATASARAy  
Samkvæmt tyrk-
neskum fjölmiðlum 
er Kolbeinn 
Sigþórsson á leið 
til tyrkneska 
stórliðsins Gala-
tasary frá Nantes í 
Frakklandi. Um er að  
ræða lánssamning sem gildir út 
tímabilið en búist er við því að 
Kolbeinn komi til istanbúl í dag. 
Landsliðsframherjinn kom til 
Nantes frá Ajax í fyrra en fann sig 
ekki á síðasta tímabili. Kolbeinn 
skoraði aðeins þrjú mörk í 26 
deildarleikjum og fékk talsverða 
gagnrýni fyrir frammistöðu sína. 
Galatasaray er sigursælasta lið 
Tyrklands en olli miklum von-
brigðum á síðasta tímabili, endaði 
í 6. sæti tyrknesku deildarinnar og 
komst ekki í Evrópukeppni.

Ef að útlendingum yrði 
fækkað niðrí 1-2 á lið, væru 
Skagamenn þá ekki í 
bullandi titilbaráttu eins og á 
árum áður?
Einar Hjörleifsson
@Einar_Hjorleifs

HLyNUR LÍKLEGA Á HEiMLEið 
Meiri líkur en minni eru á því 
að Hlynur Bæringsson, fyrirliði 
íslenska körfuboltalandsliðsins, 
leiki í Domino’s-deild karla á 
næsta tímabili. Hlynur hefur verið 
án félags síðan sænska liðið Sunds-
vall Dragons varð gjaldþrota fyrr 
í sumar. Í viðtali við íþróttadeild í 
gær sagði Hlynur að hann myndi 
annaðhvort spila í Svíþjóð eða 
á Íslandi næsta vetur og eins og 
staðan væri núna væri síðarnefndi 
kosturinn líklegri. Hlynur lék með 
Snæfelli áður en hann fór til Sví-
þjóðar og varð tvöfaldur meistari 
með Hólmurum 2010. Eftir það 
tímabil gekk Hlynur til liðs við 
Sundsvall og lék með sænska 
liðinu í sex ár við góðan orðstír.

Engin lið nema Sunder-
land og Torino hafa sýnt 
Hart áhuga. Segir þetta ekki 
e-ð um gæði enskra mark-
varða?
Magni Þór Óskarsson
@magnitoro

Tryggvi Snær Hlinason, miðherjinn hávaxni, leikur sína fyrstu keppnisleiki með íslenska landsliðinu í undankeppni EM 2017. FréTTABLAðið/AnTon BrinK
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fólk
kynningarblað

„Það má eng
inn vera að 
því að vera 
veikur heima 
me ð  f le n su 
eða aðra um
gangspest og 
kvef getur líka 
verið ansi þrá
látt. Ónæmis
kerfið þarf að 
vera öflugt til 
að berjast gegn 
bakteríum og 
veirum og það 

besta sem við gerum er að hjálpa 
til með heilbrigðum lífsstíl og 
inntöku á góðum vítamínum og 
bætiefnum,“ segir Hrönn Hjálm
arsdóttir, heilsumarkþjálfi hjá 
Artasan.

„Ég tek inn vítamín og bæti
efni allt árið. Sumt tek ég allt
af en annað er breytilegt eftir 
heilsufari og árstíðum. Ég tek 
alltaf inn góða meltingargerla 
en nú er það löngu orðið ljóst að 
heilbrigt meltingarkerfi og heil
brigður ristill er grunnurinn að 
góðri heilsu, bæði líkamlegri og 
andlegri. Ég vel Prógastrómelt
ingargerlana vegna þess að þeir 
margfalda sig í þörmunum og 
eru gall og sýruþolnir. Þá tek 
ég Dvítamín sem ég úða undir 
tungu og omega3 olíu, allt árið 
um kring.“

Nú þegar haustið nálgast bætir 

Hrönn aðeins við og tekur Im m
une Support sem hún segir frá
bæran flensubana. „Það inniheld
ur öfluga blöndu af efnum sem 
styrkja ónæmiskerfið og er yllir 
(elderberry) og betaglucan þar 
á meðal."

Kaldhreinsaður hvítlaukur 
er sömuleiðis frábær að sögn 
Hrannar en hann er bakter
íudrepandi og hefur margvís
leg læknandi áhrif. „Ég get svo 
ekki sleppt því að nefna uppá
haldið mitt en  Cvítamín er allt
af á mínum borðum.  Cvítamín 
er bakteríudrepandi og líkam
inn þarf stöðugt á því að halda. 
Við mannfólkið erum eitt af ör
fáum spendýrum sem framleið
um ekki þetta vítamín sjálf og 
því gott að hafa það alltaf til taks. 
Þegar ónæmiskerfið er að berj
ast við að vinna á umgangspest
um, kvefi og öðrum leiðindum er 
það líka fljótt að klárast,“ útskýr
ir Hrönn.

Hún segir heilbrigðan lífsstíl 
þó alltaf grunninn og því  afar 
mikil vægt að sofa nóg, borða 
hollt og hreyfa sig alla daga. 
„Ekki er verra ef við getum 
stundað hreyfinguna úti við og 
andað að okkur hreina loftinu.“

Prógastró 
Prógastrómjólkursýrugerlarn
ir eru afar öflugir en þarna eru 
fjórar tegundir gall og sýruþol

inna gerlastofna. Einn af þeim 
er L. acidophilus DDS®1 en það 
þýðir að hann margfaldar sig í 
þörmunum. Þessi gerill er tal
inn gagnlegur fyrir alla aldurs
hópa og benda rannsóknir einn
ig til þess að hann bæti almennt 
heilsufar fólks þar sem hann:
l Aðlagast líkamsstarfseminni 
vel
l Er gall og sýruþolinn
l Bætir meltingu
l  Hjálpar til við styrkingu 

ónæmis kerfisins
l  Stuðlar að betra jafnvægi 

þarma flórunnar
l  Framleiðir verulegt magn af 

lakt asa sem getur hjálpað gegn 
laktósaóþoli

D-lúx vítamínúðinn frá 
Better You er Bragðgóður 
og hanDhægur
Dlúx er spreyjað undir tungu en 
þannig skilar efnið sér hratt og 
örugglega út í blóðrásina og rann
sóknir hafa sýnt að sprey undir 
tungu skilar vítamíninu betur inn 
í blóðrásina en töflur sem fara í 
gegnum meltingarveginn. Lítil 
úðaglös sem passa vel í veskið og 
allir eru til í að sprauta upp í sig 
góðu piparmintubragði.

Dvítamínskortur getur haft 
mjög alvarlegar afleiðingar til 
lengri tíma og skiptir þetta víta
mín t.a.m. sköpum fyrir heilbrigt 
ónæmiskerfi og sterkar tenn

ur og bein en vitað er um a.m.k. 
100 mismunandi sjúkdómsein
kenni eða sjúkdóma sem tengj
ast Dvítamínskorti. Íslendingar 
fara ekki varhluta af sólarleysinu, 
nema kannski rétt yfir hásumarið 
og því er sérlega mikilvægt fyrir 
alla fjölskyldumeðlimi að taka inn 
Dvítamín, frá 2 vikna aldri.

immune suPPort Bætiefna-
BlanDan frá natures aiD
Inniheldur öll helstu bætiefnin 
sem styrkja ónæmiskerfið s.s. A, 
D3 og Cvítamín, hvítlauk, sink, 
kopar, selen, esterC, betaglucan 
og ylli (elderberry). Betaglucan 
er talið öflugra en margt annað 
þegar kemur að því að verja 
okkur gegn sýkingum og óæski
legum bakteríum og yllirinn, sem 
er gömul lækningajurt, var not
aður við kvefi en hann er talinn 
góður fyrir öndunar færin.

hvítlaukur (ConCentrateD 
garliC) frá natures aiD
Svokölluð kaldvinnslutækni 
(coldprocessing technique) en 
notuð við framleiðsluna á þess
um hvítlaukstöflum og er þann
ig hægt að lágmarka lykt og eft
irbragð, án þess að virkni efnis
ins sé skert. Það reynist mörgum 
erfitt að borða hrá hvítlauksrif, ef 
ekki ómögulegt og þá er upplagt 
að taka inn töflur sem eru stút
fullar af þessu töfraefni.

krill er Besta form omega-3 
sem völ er á
Rannsóknir hafa sýnt fram á að 
Omega 3 er gott fyrir æðakerfið, 
heilann, húðina og ónæmiskerfið. 
Krill er Omega 3 í sinni hreinustu 
og öflugustu mynd en það er sótt 
í Suður íshafið, eitt hreinasta haf
svæði veraldar. Samkvæmt rann
sóknum þarf aðeins 1 gramm af 
krillolíu meðan að þarf 46 grömm 
af öðrum fiskiolíum til að ná sömu 
áhrifum. Suðurhafskrillið inniheld
ur einnig náttúrulegt andoxunar
efni sem heitir astaxanthin og er 
það talið eitt það öflugasta sem völ 
er á. „Nú er verið að bjóða Norður
krillið á sérstöku tilboði, 2 fyrir 1, 
á flestum sölustöðum.

C-vítamín frá natures aiD
Sennilega eitt mest notaða vítamín
ið gegn flensu og kvefi. Fjöldi rann
sókna sýnir að stærri skammtar 
draga úr einkennum kvefs og stytta 
meðgöngutíma þess. Það er alltaf 
gott að taka inn Cvítamín þar sem 
það hjálpar líkamanum að vinna 
gegn og draga úr hvers kyns bakt
eríusýkingum. Natures Aid býður 
bæði upp á „time release“ þar sem 
upptaka í líkamanum á að dreifast 
á marga klukkutíma og „low acid“ 
sem inniheldur minni sýru og hent
ar vel fyrir viðkvæma maga.

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúð-
ir og heilsuhillur verslana.
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Þessi vítamín gagnast þeim sem vilja halda flensu og kvefi í skefjum. 

Hrönn  
Hjálmarsdóttir

öflug vítamín fYrir veturinn
Artasan kynnir Þegar tekur að hausta og kólna í veðri fara flensur og ýmsar kvefpestir á stjá. Þá er kominn tími til að 
styrkja ónæmiskerfið og varnir líkamans. Hrönn Hjálmarsdóttir heilsumarkþjálfi gefur góð ráð og mælir með bætiefnum 
sem geta hjálpað til við  að halda góðri heilsu í vetur. Þau eiga það sameiginlegt að styrkja ónæmiskerfið.

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft



 Vinnan er hvað mest í baki knapans. Bakið er 
flókið kerfi margra vöðvalaga og hryggjarins 

sem saman gera okkur kleift að sitja og fylgja hreyf-
ingum hestsins án þess að trufla takt hans og jafn-
vægi.

Helga Björg Þórólfsdóttir

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
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Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is,  
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

„Allir hestamenn geta verið sam-
mála um að reiðtúr á góðum hesti 
sé hressandi bæði fyrir líkama 
og sál. Þó hafa þeir líklega flestir 
heyrt frá fólki sem er síður fyrir 
hestamennsku að það sé lítið mál 
að ríða út; maður einfaldlega sitji 
og hesturinn sjái um alla vinnuna. 
Þetta er alrangt, því að sitja og 
stjórna hesti er mikil vinna og 
góð þjálfun fyrir allan líkamann,“ 
segir Helga Björg. Hún segir aug-
ljósustu vinnuna fara fram í hönd-
um, handleggjum og fótleggjum. 
„En hún er hvað mest í baki knap-
ans. Bakið er flókið kerfi margra 
vöðvalaga og hryggjarins sem 
saman gera okkur kleift að sitja og 
fylgja hreyfingum hestsins án þess 
að trufla takt hans og jafnvægi.“

Helga Björg bendir á að þegar 
fólk sitji hest noti það mikið djúpu 
vöðvana í kviðnum til að sitja upp-
rétt og halda jafnvægi. „Að hafa 
sterka djúpvöðva er mjög fyrir-
byggjandi gegn bakverkjum og 
þeir verja líkamann þegar hann 
verður fyrir hnjaski eða höggi eins 
og að detta af baki.“

Það sem gerir útreiðar sér-
staklega góðar fyrir líkamann að 
mati Helgu Bjargar er að hreyf-
ingar hestsins sem fólk þarf að 
fylgja eftir eru í allar áttir (fram/
aftur, upp/niður og hægri/vinstri) 
og þjálfa því vel jafnvægi, sam-
hæfingu og líkamsvitund. „Þessi 
hreyfing á hestinum er einstök leið 
til að liðka líkamann, sérstaklega 
bakið,“ segir hún.

Helga Björg segir rétta ásetu 
skipta miklu. „Falleg áseta á að 
vera óþvinguð og ekki óþægileg 
fyrir knapann. Ef knapinn finn-
ur fyrir verkjum og óþægindum 
í baki eða annars staðar í líkam-
anum í „réttri“ ásetu, sama hver 

gangtegundin er, þá er það merki 
um að ekki sé allt með felldu í 
stoðkerfinu, það er beinagrind-
inni og vöðvum sem henni tengj-
ast. Skekkja í stoðkerfinu getur 
verið meðfædd eða tilkomin vegna 
hnjasks hvenær sem er á ævinni. 
Sé skekkjan ekki leiðrétt í þeim 
tilgangi að stoðkerfið starfi rétt 
getur vandamálið ágerst og valdið 
því að við beitum okkur rangt og 
komið af stað keðjuverkun í öllum 
líkamanum,“ upplýsir hún.

„Heilbrigt stoðkerfi er grunnur-
inn að því að við beitum líkaman-
um rétt og getum notið hreyfing-
ar og útiveru, eins og útreiða, til 
fulls.“

eru útreiðar 
góðar Fyrir 
líkamann? 
Helga björg Þórólfsdóttir kírópraktor segir hestamennsku vera mun 
meiri vinnu og meiri þjálfun fyrir allan líkamann en flestir haldi. 
Sérstaklega liðki reiðmennskan líkamann og sér í lagi bakið. 

Helga björg á góðri stund með ferfættum vini.

Hávaði skaðar heyrnina

Hlíðasmára 11 - Kópavogi - 534-9600www.heyrn.is

Heyrnarskerðing er varanleg
Verndaðu heyrnina á meðan þú hefur hana. 
Tónlistarfólk notar heyrnarsíur sem dempa 
hávaða án þess að þær breyti blöndun og tón-
blæ hljóðsins. Bjóðum fjölbreytt úrval bæði af 
stöðluðum og sérsmíðuðum heyrnarsíum.
Frá kr. 3.800.

Save the Children á Íslandi
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Þarf að endurnýja 
letrið á steininum?
Graníthöllin tekur að sér að 
hreinsa oG  endurmála letur á 
leGsteinum.  einniG tökum við að 
okkur að rétta af leGsteina sem 
eru farnir að halla. 

fyrir

eftir

með öllum legsteinum
allt innifalið

Bæjarhrauni 26, 
hafnarfirði

sími 555 3888 
granithollin.is

öll okkar verð miðast við 
fullBúinn stein með uppsetningu

329.000 kr.
áður: 482.900 kr.

313.000 kr. 
áður: 462.900 kr.

385.000 kr.
áður: 552.900 kr.

149.000 kr. 
áður: 276.600 kr.

270.000 kr.
áður: 408.900 kr.

304.000 kr. 
áður: 451.900 kr.

268.620 kr. 
áður: 406.900 kr.

188.100 kr. 
áður: 306.700 kr.

188.100 kr.
áður: 306.700 kr.

539.900 kr. 
áður: 746.000 kr.

297.420 kr. 
áður: 442.900 kr.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á 
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

SMÁR, KNÁR & RATVÍS!!!
 ‘16 PEUGEOT 208. EK 35 Þ.KM, 
BENSÍN, BEINSK. ÍSLENSKT NAVI & 
BLUETOOTH!!! ÁSETT 1.990 ÞÚS. 
#451934. S: 580 8900

SNAGGARALEGI 
FJÖLSKYLDUBÍLLINN!!!

 ‘15 RENAULT CLIO SPORT TOURER. 
EK 53 Þ.KM, DÍSEL SJÁLFSK. RÚMAR 
ALLA VEL!!! ÁSETT 2.480 ÞÚS. 
#451932. S: 580 8900

SPORTLEGA FRÚIN!!!
 ‘15 RENAULT CAPTUR DYNAMIC. EK 
41 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. GÓÐUR Í 
VETUR!!! ÁSETT 3.090 ÞÚS. #470297. 
S: 580 8900

BOMBAN!!!
 ‘15 TOYOTA LC 150 GX. EK 57 Þ.KM, 
DÍSEL, SJÁLFSK. ÞARFNAST SMÁ 
LAKKVINNU. TILBOÐSVERÐ 7.990 
ÞÚS. #451923. S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

ÞARFTU Að KAUPA EðA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nissan E-NV200, 10/2014, ek 5 þús 
km, verð 2.950 þús, ( nývirði 4.690. 
þús ), sjsk, hraðhleðslutengi.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

DÍSEL TILBOð 295 ÞÚS!
Pajero árg ‘00, disel, sskj, leður, 
topplúga, rafmagn í bílstj. sæti, krókur.
Ek. 200 þús. Góður bíll á tilboði 295 
þús. Þarfnast viðgerðar. S. 891 9847

 Bílar óskast

0-600 STAðGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 760 5027

BÍLL óSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Kerrur

Kerrur frá 144.900,- Evrópsk 
gæðaframleiðsla. Kynntu þér úrvalið á 
kerrur.is Dekkjahöllin sími 460 3000

 Hjólbarðar

FRÁBæR DEKKJATILBOð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Bátar

BÁTUR Í SPORTVEIðI
Til sölu Jeannaeu 730 Vél volvo penta 
130hp. Bátur í mjög góðu standi, 
skoðaður 2016. Uppl. 8936109

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

ALHLIðA 
MÁLNINGARÞJóNUSTA

Getum bætt við okkur verkum inni 
sem úti. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í 
s. 659 7587 & 847 7034

Inni og útimálun - fagmennska og 
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð 
og gerðu verðsamanb. S:8587531

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

KAUPUM GULL - JóN & 
óSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

HEILSA

 Nudd

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
892 3899

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Sumarbústaðir

Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Nadia Katrín Banine 
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

HOLTSVEGUR 33 
– URRIÐAHOLT
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG  
30. ÁGÚST KL.18:00-18:30
LAUS FLJÓTLEGA
• Um er að ræða nýlega 2ja herb. 97.6 fm 
   íbúð í 9 íbúða lyftufjölbýli. 
• Húseign er nánast viðhaldsfrí.
• Íbúð er á annari hæð, eingöngu eru tvær 
   íbúðir á hæðinni. 
• Bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir.
• Aukin lofthæð í íbúð / útsýni af svölum.
• V. 39.9 millj.

VINDAKÓR 2 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG  
30. ÁGÚST KL.17:00-17:30
LAUS FLJÓTLEGA
• Falleg 129 fm 4ra herb., íbúð á 5.hæð 
   í lyftufjölbýli
• Gluggar á 3 vegu og ægifagurt útsýni 
• Tvö rúmgóð svefnherb. og tvær stofur
• Rúmgott baðherb., baðkar & sturta
• Stæði í lokaðri bílgeymslu
• Viðhaldsfrítt hús að utan
• V. 44.5 millj.

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 

Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 

Sölufulltrúi. Sími 692 5002

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Geymsluhúsnæði

www.Geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. 

 S: 564-6500

UpphitUð 
ferðavaGnaGeymsla í 

BorGarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

GeymslUr.is 
 sími 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% 
afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 atvinna í boði

súrdeiGsGerðin í 
lindUm KópavoGi

óskar eftir starfsmanni í 100% 
starf við afgreiðslu frá 12-20 alla 

virka daga. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
surdeigsgerdin@surdeigsgerdin.is

starfsmenn í vörUhús
Samskip leita eftir öflugu 
starfsfólki í almenn störf í 

vöruhúsi. Umsækjendur verða 
að vera með bílpróf, hafa 

ríka þjónustulund og sterka 
öryggisvitund. Umsækjendur 

verða að hafa náð 18 ára aldri og 
hafa hreina sakaskrá. 

Tekið er á móti umsóknum í 
gegnum vefsíðu okkar www.

samskip.is

starfsfólK ósKast.
Starfsfólk óskast í dagvinnu 11-17 

Kvöld og helgar 10-16 og 16-22
umsóknir sendist á hlollabatar@

hlollabatar.is eða í síma 
8610500 eða 8422800.

Bílstjóri ósKast:
Óska eftir bílstjóra í fullt 

starf óháð kyni við akstur á 
Reykjavíkursvæðinu.

Um er að ræða akstur fyrir 
Ferðaþjónustu fatlaðra og 

aldraðra, á vegum sveitafélaganna 
og Strætó BS.

Þarf að hafa ökuréttindaflokk D 
eða D1.

100% starf og yfirvinna.
Skilyrði: Rík þjónustulund, góð 
mannleg samskipti og hreint 

sakavottorð.
Umsóknir sendist:á 

bifreidastjori@gmail.com

starfsfólK ósKast.
Starfsfólk óskast á Hlöllabáta 
Ingólfstorgi. Kvöld helgar og 

næturvinna.
Umsóknir sendist á hlollabatar@

hlollabatar.is á staðnum milli 
13-17 eða í síma 8610500 eða 

8422800.

vilt þú vinna með 
oKKUr.

Óskum eftir hressu, 
þjónustulunduðu og 

samviskusömu fólki til að vinna 
með okkur í bakaríinu okkar í 

Mosfellsbæ. Vinnutíminn er frá 
13:00 - 18:30 alla virka daga. 

Umsækjendur þurfa að tala góða 
íslensku. Hægt er að fylla út 

umsókn á staðnum eða á netinu. 
Slóðin er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

vanUr starfsKraftUr 
ósKast á 

hjólBarðaverKstæði
Þarf að tala íslensku, ekki yngri enn 
25 ára. Hjólbarðaverkstæði Grafarvogs. 
S. 567 4468.

 atvinna óskast

proventUs 
starfsmannaþjónUsta

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775-
7373 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is

Tvítugur strákur óskar eftir mikilli 
vinnu, er með bíl. Skoða allt. Uppl. í s. 
696 2381 og 848 6904

| smáaUGlÝsinGar | þriðjUdaGUr  30. ágúst 2016 15
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HITAVÍR

Þurrkbox

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Þakrennukitt

Tilbúinn hitavír í rennur 
með  hitastilli og 
rafmagnskapli.

Tilboð
3 fyrir 2

í ferðavagnin 
fyrir veturinnEr von á grýlu?

Haltu rennunum grýlufríum í vetur

Tilboð
frá kr44.990

Grátandi gluggar?
Þurrktæki lækkar rakastigið

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma  512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sólveig Guðlaugsdóttir
til heimilis að hjúkrunarheimilinu 

Hjallatúni, Vík í Mýrdal,
lést á sjúkrahúsinu á Selfossi  

19. ágúst. Útförin fer fram í kyrrþey  
að ósk hinnar látnu. 

Sigríður K. Guðjónsdóttir Hjálmar Hermannsson
Unnur Guðjónsdóttir  Jóhannes Óttar Svavarsson
Eggert Guðjónsson Bryndís Helga Hannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri eiginmaður, faðir og afi,
Knud Helgi H. Hjartarson

Lómasölum 12, 
áður Þorsteinsgötu 8, Borgarnesi,

lést á líknardeildinni í Kópavogi  
31. júlí. Útför fór fram í kyrrþey að ósk 

hins látna.
Guðrún Arthúrsdóttir

Dagný Björg Helgadóttir
Sigríður Helgadóttir og Sara Dagný Sigríðardóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Elísson 
frá Laxárdal, Hrútafirði, 

Hólabergi 84,
lést mánudaginn 15. ágúst. Útförin 

hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar B4 

Landspítalanum Fossvogi fyrir einstaka hjúkrun og alúð.

Unnur Jóhannsdóttir
Aðalheiður Gunnarsdóttir  Kristján Örn Frederiksen
Elísabet Ragnarsdóttir
Elísa Guðrún Ragnarsdóttir
Sigrún Rut Ragnarsdóttir Snorri Gústafsson
Jóhann Ragnarsson Jóna Guðrún Ármannsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Aldís Dúa Þórarinsdóttir

lést 23. ágúst. Útförin fer fram  
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 

fimmtudaginn 1. september kl. 15.00.

Unnur Sigtryggsdóttir Ásgrímur Ingólfsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Margrét Ásólfsdóttir
kennari og ferðaráðgjafi,  

Goðalandi 17, Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

föstudaginn 26. ágúst. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 2. september kl. 15.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

Þorsteinn Hallgrímsson
Gunnar Örn Þorsteinsson Kristín Aranka Þorsteinsdóttir
Þórarna Ýr Oddsdóttir Karlo Marsden
Bergdís Gunnarsdóttir Tahlía Mist Karlosdóttir
Þorsteinn Gunnarsson Isabel Rún Karlosdóttir
 Gabriel Þór Karlosson

Elskuleg móðir okkar,
Gyða Þorsteinsdóttir 

Sæviðarsundi 11, 
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni  

17. ágúst. Útförin fer fram frá Áskirkju 
fimmtudaginn 1. september kl. 15.00. 

Halla Hjaltested Guðjón Þór Guðjónsson
Lóa S. Hjaltested Sigurður Sigurgeirsson
Erlingur Hjaltested Birna Katrín Sigurðardóttir
Helga Hjaltested Elvar J. Ingason

Hjartkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir,  

afi og langafi,
Jóhann Haukur Jóhannsson

Kleppsvegi 62, Reykjavík,
lést föstudaginn 19. ágúst á heimili sínu  

 í faðmi fjölskyldunnar. Útför hans fer fram  
í Áskirkju í Reykjavík miðvikudaginn 31. ágúst kl. 13.00.

Ragnhildur A. Theódórsdóttir
Guðmundur G. Hauksson Svanhildur I. Jóhannesdóttir 
Sigrún Jóhanna Hauksdóttir 
Guðmann Hauksson Þórhildur Svavarsdóttir 
Dóra Mjöll Hauksdóttir Páll Mar Magnússon 
Stefanía Dögg Hauksdóttir Árni Sveinn Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Theodór Pálsson 
Nestúni 4, 

Hvammstanga,
andaðist í faðmi fjölskyldunnar 

föstudaginn 26. ágúst. Útför hans verður  
í Melstaðarkirkju miðvikudaginn 31. ágúst klukkan 15. 

Sigríður Lára Andresen Lasse Andresen
Páll Theodórsson Ásdís Þórisdóttir
Birgir Theodórsson Kristín Ólöf Þórarinsdóttir
Kolbrún Rut Theodórsdóttir Gunnar Lundberg

börn og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Guðlaug Hulda 
Halldórsdóttir
Norðurvöllum 36, 

Reykjanesbæ,
andaðist á Hrafnistu, Nesvöllum, 

miðvikudaginn 24. ágúst. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju, miðvikudaginn 31. ágúst kl. 13.00. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á MND félagið á Íslandi.

Örn S. Eiríksson
Ólafur Örn Arnarson Brynja D. Eiríksdóttir
Arnar Már Arnarson Aðalheiður Ásdís Þ.
Eiríka Ösp Arnardóttir Elí Úlfarsson
Guðlaug Anna Arnardóttir Guðbjartur Rúnar Magnússon

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Arnbjörg Elídóttir
Sóltúni 2, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þann 13. ágúst síðastliðinn. Útförin 

hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu 

Sóltúni fyrir góða umönnun.

Hrönn Ríkarðsdóttir  Jóhannes B. Sigurðsson
Elvar Hólm Ríkarðsson Valgerður Hilmarsdóttir
Sævar Ríkarðsson Vilborg Ragnarsdóttir
Brynjar Ríkarðsson Lone Viola Engelberg
Fjalar Ríkarðsson Ása Pálsdóttir
Harpa Ríkarðsdóttir Halldór Söebeck Olgeirsson

og ömmubörn.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Lögfræðiþjónusta
Veist þú hvert eignir þínar renna 
eftir þinn dag? Kynntu þér málið á  
heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir og afi,

Helmout Karl Kreidler
sjóntækjafræðingur,

varð bráðkvaddur 19. ágúst.  
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 

föstudaginn 2. september klukkan 13.00.

Steinunn Kristjánsdóttir
Einar Victor Karlsson

Dagur Freyr Einarsson
Eydís Lára Einarsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför  

okkar ástkæru 
Ingu Jónu Ingimarsdóttur

Vesturgötu 37, 
Keflavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar  
A4 LSH og starfsfólk líknardeildar HSS.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hallgrímur Arthúrsson

Merkisatburðir
1720 Jón Vídalín Skálholtsbiskup andast, 54 ára gamall, á leið 
norður Kaldadal. Þar heitir nú Biskupsbrekka.
1779 Íslendingar stofna Hið íslenska lærdómslistafélag í Kaup-
mannahöfn. Markmiðið er að fræða Íslendinga um bústjórn og 
bæta vísindaþekkingu þeirra og bókmenntasmekk. Jón Eiríksson 
konferensráð er forseti félagsins.
1966 Tvær trillur sigla fram á marsvínavöðu sem þær reka á undan 
sér upp í landsteinana við Laugarnes í Reykjavík.
1967 Eldur kemur upp í vöruskemmum Eimskipa við Borgartún í 
Reykjavík þar sem þúsundir tonna af vörum eru í geymslu. Slökkvi-
lið berst við eldinn í rúmlega sólarhring. Eignatjón er meira en 
áður hefur orðið í eldsvoða á Íslandi.
1990 Aserbaídsjan lýsir yfir sjálfstæði frá Sovétríkjunum.
2004 Fjölbrautaskóli Snæfellinga tekur til starfa.
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KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á STOD2.IS EÐA Í SÍMA 1817

 ÞÆTTIR 365 FENGU
176 TILNEFNINGAR TIL

GAME OF THRONES
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

GAME OF THRONES
AUKALEIKARI / DRAMA

PETER DINKLAGE

GAME OF THRONES
AUKALEIKARI / DRAMA

KIT HARRINGTON

GAME OF THRONES
AUKALEIKKONA / DRAMA

EMILIA CLARKE

GAME OF THRONES
AUKALEIKKONA / DRAMA

LEANA HEADY

GAME OF THRONES
AUKALEIKKONA / DRAMA
MAISE WILLAMS

GAME OF THRONES
GESTALEIKARI / DRAMA

MAX VON SYDOW

GAME OF THRONES
BESTA HANDRIT / DRAMA

HOMELAND
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

HOMELAND
AÐALLEIKKONA / DRAMA

CLAIRE DANES

BETTER CALL SAUL
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

BETTER CALL SAUL
AÐALLEIKARI /  DRAMA
BOB ODENKIRK

BETTER CALL SAUL
AUKALEIKARI / DRAMA

JONATHAN BANKS

VEEP
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

VEEP
AÐALLEIKKONA / GRÍN

JULIA LOUIS-DREYFUSS

VEEP
AUKALEIKARI / GRÍN

TONY HALE

VEEP
AUKALEIKARI / GRÍN
MATT WALSH

VEEP
AUKALEIKKONA / GRÍN

ANNA CHLUMSKY

VEEP
GESTALEIKARI / GRÍN

PETER MACNICOL

VEEP
GESTALEIKARI / GRÍN
MARTIN MULL

VEEP
BESTA HANDRIT / GRÍN

TRANSPARENT
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

TRANSPARENT
AÐALLEIKARI / GRÍN

JEFFREY TAMBOR

TRANSPARENT
AUKALEIKKONA / GRÍN

GABY HOFFMANN

TRANSPARENT
AUKALEIKKONA / GRÍN

JUDITH LIGHT

TRANSPARENT
GESTALEIKKONA / GRÍN
MELORA HARDIN

TRANSPARENT
GESTALEIKARI / GRÍN

BRADLEY WHITFORD

TRANSPARENT
GESTALEIKKONA / GRÍN
MELORA HARDIN

MODERN FAMILY
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

MODERN FAMILY
AUKALEIKARI / GRÍN

TY BURRELL

THE BIG BANG 
THEORY

GESTALEIKARI / GRÍN
BOB NEWHART

THE BIG BANG 
THEORY

GESTALEIKKONA / GRÍN
CHRISTINE BARANSKI

THE BIG BANG 
THEORY

GESTALEIKKONA / GRÍN
LAURIE METCALF

GETTING ON
AÐALLEIKKONA / GRÍN

LAURIE METCALF

GETTING ON
AUKALEIKKONA / GRÍN

NIECY NASH

THE AMERICANS
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

THE AMERICANS
AÐALLEIKARI / DRAMA
MATTHEW RHYS

THE AMERICANS
AÐALLEIKKONA / DRAMA

KERI RUSSELL

THE AMERICANS
GESTALEIKKONA / DRAMA

MARGO MARTINDALE

THE AMERICANS
BESTA HANDRIT / DRAMA

SILCON VALLEY
BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

SILCON VALLEY
AÐALLEIKARI  / GRÍN

THOMAS MIDDLEDITCH

SILICON VALLEY
BESTA HANDRIT / GRÍN

EMPIRE
AÐALLEIKKONA / DRAMA
TARAJI P. HENSON

THE LAST MAN 
ON EARTH

AÐALLEIKARI / GRÍN
WILL FORTE

AMERICAN 
HORROR STORY

AUKALEIKKONA / MINISERÍA
KATHY BATES

AMERICAN 
HORROR STORY

AUKALEIKKONA / MINISERÍA
SARAH PAULSON

CONFIRMATION
BESTA SJÓNVARPSMYND

CONFIRMATION
AÐALLEIKKONA / SJÓNVARPSMYND

KERRY WASHINGTON

ALL THE WAY
BESTA SJÓNVARPSMYND

ALL THE WAY
AÐALLEIKARI / SJÓNVARPSMYND

BRYAN CRANSTON

MOM
AUKALEIKKONA / GRÍN

ALLISON JANNEY

SHAMELESS
AÐALLEIKARI / GRÍN

WILLIAM H. MACY

CATASTROPHE
BESTA HANDRIT / GRÍN

LAST WEEK TONIGHT
WITH JOHN OLIVER

BESTI SPJALLÞÁTTUR

REAL TIME
WITH BILL MAHER

BESTI SPJALLÞÁTTUR

BECOMING 
MIKE NICHOLS

BESTA HEIMILDARMYND

PROJECT 
GREENLIGHT

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

THE AMAZING RACE
BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

PROJECT RUNWAY
BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

LIP SYNC BATTLE
BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

PROJECT RUNWAY
BESTU KYNNAR

HEIDI KLUM / TIM GUNN

AMERICAN IDOL
BESTI KYNNIR

RYAN SEACREST

LITTLE BIG SHOTS
BESTI KYNNIR

STEVE HARVEY

SUPERBOWL 50
HALFTIME SHOW

BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

LEMONADE
BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

BEYONCÉ KNOWLES

VICE
BESTU HEIMILDARÞÆTTIR



Létt miðLungs þung
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1

6 7 8

10
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119
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2 3 4 5

LÁRÉTT
2. land í Asíu
6. pot
8. kraftur
9. ögn
11. stór
12. skrá
14. gimsteinn
16. tveir eins
17. svelg
18. titill
20. til
21. halda brott

LÓÐRÉTT
1. hróss
3. samtök
4. ofþyngja
5. slagbrandur
7. duttlungar
10. sæ
13. kjáni
15. rella
16. upphrópun
19. klukka

LAUSN

LÁRétt: 2. laos, 6. ot, 8. afl, 9. fis, 11. há, 12. skjal, 14. 
tópas, 16. úú, 17. iðu, 18. frú, 20. að, 21. fara.
LÓðRétt: 1. lofs, 3. aa, 4. ofhlaða, 5. slá, 7. tiktúra, 
10. sjó, 13. api, 15. suða, 16. úff, 19. úr.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

veðurspá Þriðjudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Annan?! Ertu viss? Við 
vorum sammála um 

að þú litir ekkert sér-
staklega vel út.

Gerðu 
það!?! Ég 
þarf hann. 

Það er 
smá vesen 
heima fyrir.

Hvað 
skeði?

Ég gleymdi 
að í dag er 

brúðkaups-
dagurinn.

Pff!! Ég hef 
nú lent í verri 
aðstæðum … 

easy.

Er það?! 
Klikkaðir 

þú líka á að 
mæta?

Nei, elsku vinur  
… mundu svo 

bara að læsa á 
eftir þér.

Já!

Takk fyrir lánið, vinur!
Á hverju?! Nú, sköfunni þinni! Ég fékk að raka 

á mér leggina með henni.
Er ekki æði hvað við 

getum öll deilt hérna á 
heimilinu?

Hvert ert þú að 
fara með þessi?

.Mamma er að 
fara að klippa 

Hannes.

Á ég ekki að 
hjálpa?

Þú??

Óboj, maður klippir einn helvítis 
topp svolítið skakkt og maður er 

að eilífu óhæfur.

Slepptu skærunum 
og stígðu aftur á 

bak. Gakktu í burtu, 
rólega.

7 9 2 4 1 5 3 8 6

5 6 1 3 7 8 2 9 4

4 3 8 6 9 2 7 5 1

3 4 9 5 6 7 1 2 8

6 1 7 8 2 3 9 4 5

8 2 5 9 4 1 6 3 7

9 8 3 7 5 6 4 1 2

1 5 6 2 3 4 8 7 9

2 7 4 1 8 9 5 6 3

7 2 9 6 3 4 5 8 1

6 5 3 7 8 1 9 2 4

8 4 1 9 5 2 3 6 7

4 3 2 5 1 6 8 7 9

5 7 6 2 9 8 4 1 3

9 1 8 3 4 7 2 5 6

3 9 7 1 2 5 6 4 8

1 8 5 4 6 3 7 9 2

2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5

9 5 2 4 7 8 3 6 1

3 6 4 2 1 5 7 8 9

1 4 6 3 9 7 8 5 2

2 7 3 5 8 6 1 9 4

5 8 9 1 2 4 6 3 7

7 2 5 6 3 1 9 4 8

6 9 8 7 4 2 5 1 3

4 3 1 8 5 9 2 7 6

kynntu þér fjölbreytt  
og framsækið leikár

tjarnarbio.is

Panno átti leik gegn Farbood í 
Varna í Búlgaríu árið 1962.
Svartur á leik
1. … Dh4! (1. … Dg5! dugar líka). 
Hvítur gafst upp. 2. Kg2 dugar ekki 
vegna 2...Rf4+. Ólympíuhópurinn 
heldur til Bakú í kvöld.
www.skak.is:  Ólympíuskák-
mótið nálgast.  

Lægð nálgast nú landið og byrjar að hvessa allra syðst með rigningu upp úr 
miðnætti í kvöld, austan 8-15 m/s í nótt, hvassast með suðurströndinni. Á 
morgun dregur úr vindinum og er útlit fyrir rigningu um allt land, en norð-
austan 8-15 norðvestan til og úrkomulítið þar.
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TCHAIKOVSKY

Tímalaus rússnesk ástarsaga

HLJÓMSVEITARSTJÓRI BENJAMIN LEVY · LEIKSTJÓRI ANTHONY PILAVACHI 
ANDREY ZHILIKHOVSKY · ÞÓRA EINARSDÓTTIR · ELMAR GILBERTSSON · NATHALÍA D. HALLDÓRSDÓTTIR 

HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR · ALINA DUBIK · RUNI BRATTABERG · SNORRI WIIUM
KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR · LEIKMYND: EVA SIGNÝ BERGER

 LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON · BÚNINGAR: MARÍA TH. ÓLAFSDÓTTIR
22. OKTÓBER · 29. OKTÓBER · 6. NÓVEMBER · 12. NÓVEMBER

#islenskaoperan         

 
MARGVERÐLAUNAÐUR ÓPERULEIKSTJÓRI

STJARNA FRÁ BOLSHOJ LEIKHÚSINU Í TITILHLUTVERKI

MIÐASALA HAFIN Á WWW.OPERA.IS
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur
 
hvar@frettabladid.is

30. ágúst 2016
Tónlist
Hvað?  DJ Doodlepops
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bravó
Doodlepops sér um tónana á Bravó 
í kvöld.

Hvað?  John BRNLV
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
John spilar alls kyns tóna á Kaffi-
barnum í kvöld

Hvar?  East Forest og EinarIndra
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra
Hljómsveitin East Forest frá 
Oregon  í Bandaríkjunum kemur 
aftur til landsins og ætla að troða 
upp á Húrra ásamt EinarIndra og 
síðan mun Tómas Oddur Eiríksson 
opna kvöldið með smá hugleiðslu 
til að setja alla í rétta gírinn.

Hvað?  Flosason-Herr kvartett
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Jazzkvöld á Kexi og í þetta sinn eru 
það þeir Sigurður Flosason saxó-
fónleikari og Jeff Herr trommu-
leikari – með þeim verða Kjartan 
Valdemarsson á píanó og Þor-
grímur Jónsson á kontrabassa.

Sýningar
Hvar?  The Weather Diaries
Hvenær?  21.00
Hvar?  Norræna húsið
Hópsýning tólf listamanna 
frá Íslandi, Grænlandi 
og Færeyjum þar sem er 
verið að velta fyrir sér 
áhrifum veðurs á listina.

Hvað?  Sjókonur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Sjóminjasafnið í 
Reykjavík
Á sýningunni er fjallað um 
sjósókn íslenskra kvenna 
í fortíð og nútíð. Sýningin er 
samstarfsverkefni Borgarsögu-

safns og Dr. Margaret E. Willson 
mannfræðings, en hún hefur 
undanfarin ár safnað heimildum 
um sjósókn íslenskra kvenna.

Hvað?  Kvikefni
Hvenær?  13.00
Hvar?  Hverfisgallerí
Einkasýning Önnu Rúnar Tryggva-
dóttur á vatnslitaverkum og lifandi 
skúlptúr sem listakonan notar til 
að miðla upplifun af ólínulegum 
tíma.

Hvað?  Þögul leiftur
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Hörpu
Ljósmyndasýning Vesturfaraset-
ursins þar sem eru til sýnis um 
400 ljósmyndir af íslenskum land-
nemum. Á sýningunni er veitt inn-
sýn í andlitsljósmyndun vestanhafs 
á tímum vesturferða á árunum 
1870-1910.

Hvað?  Bowie – The sessions
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Hörpu
Gavin Evans sýnir andlitsmyndir af 
Bowie, en andlitsmynd sem Evans 
tók af David Bowie heitnum var í 
miklu uppáhaldi hjá Bowie sjálf-
um. Miðaverð frá 1.500 krónum.

Hvað?  Flæði ljóss og lita
Hvenær?  10.00
Hvar?  Gerðuberg

Myndlistarsýning Elínborgar Jóns-
dóttur þar sem hún sýnir vatnslita-
myndir en hún hefur verið heilluð 
af vatnslitunum síðan hún byrjaði 
að mála.

Hvað?  Udstilling af Islandsk kunst
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Á þessari sýningu er litið um öxl 
og sýndur hluti verka sem voru 
sýnd á fyrstu kynningunni á 
íslenskri myndlist sem var haldin 
í Kaupmannahöfn, en það var árið 
1927.

Hvað?  Hverfandi menning – Djúpið
Hvenær?  12.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Þorvaldur Örn Kristmundsson 
sýnir ljósmyndir þar sem gefin er 
innsýn í menningu og samfélag 
bænda í Ísafjarðardjúpi.

Gjörningur
Hvað?  Við erum hér en hugur okkar 
er heima
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Könnunarleiðangur á Töfrafjallið 
deilir tíðindum úr samtímanum. 
Hópur fræðimanna sem í eru þau 
Ása Helga Hjörleifsdóttir, Birna 
Bjarnadóttir, Gauti Kristmanns-
son, Haraldur Jónsson, Karlotta 
Blöndal, Steingrímur Eyfjörð og 
Unnar Örn Auðarson. Hópurinn 
sem hefur staðið fyrir gjörningum 
í kapellu Sankti Jósefsspítala í 
Hafnarfirði, í holu íslenskra fræða 
í Reykjavík, í Berlín, á Ísafirði og 
víðar.

Skiptimarkaður
Hvað?  Fata- og bókaskiptimarkaður
Hvenær?  16.30
Hvar?  Loft
Komið með gömlu fötin og bæk-
urnar sem þið eruð löngu búin að 
lesa og skiptið þeim fyrir glænýja 
muni. Það sem tekst ekki að koma 
út fer beint í Rauða krossinn þann-
ig að þarna verður góð nýting á 
gamla dótaríinu.

Fyrirlestur
Hvað?  Opinberir fyrirlestrar um 
þjónandi forystu
Hvenær?  17.30
Hvar?  Háskóli Íslands
Dirk van Dierendonck, prófessor 
við RSM, Erasmus University í 
Hollandi, og Kathleen Patterson, 
prófessor við Regent Univers-
ity í Bandaríkjunum, halda tvo 
fyrirlestra um þjónandi forystu í 
hátíðarsal Háskóla Íslands.

Listasafn Íslands sýnir um þessar mundir hluta af þeim verkum sem birtust í Kaupmannahöfn árið 1927 sem kynning á 
íslenskri list.

Það verður yndislegt að 
kíkja á Húrra á morgun og 
spila á undan snillingnum 
east Forrest. Ætli maður 

taki ekki nokkrar vel 
valdar abba ábreiður,

segir tónlistarmaðurinn EinarIndra 
um tónleikana í kvöld á Húrra þar 

sem hann stígur á svið ásamt banda-
rísku hljómsveitinni East Forest.

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

-S.S., X-IÐ 977

T.V. - BÍÓVEFURINN

Þétt og örugg uppbygging, 
flottur hákarlatryllir

FORSALA 
HAFIN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

BEN-HUR 8, 10:35

NÍU LÍF 4, 6

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:10

SAUSAGE PARTY 10:30

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 4

JASON BOURNE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

ÁLFABAKKA
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
BEN-HUR VIP   KL. 5:20 - 8 - 10:40
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 6 - 9 - 10:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:50
JASON BOURNE  KL. 10:20
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8
THE BFG   KL. 5:30

KEFLAVÍK
BEN-HUR   KL. 8 - 10:40
NINE LIVES   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:50

AKUREYRI
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 10:15

BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 5:40 - 8 - 10:20
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:30
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:30 - 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20 - 8 - 10:30
JASON BOURNE  KL. 10:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:30

VARIETY


Frá leikstjóranum Steven Spielberg

Frá þeim sömu og færðu okkur 
The Jungle Book

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

77%

86%

VARIETY

LOS ANGELES TIMES


WASHINGTON POST


CHICAGO TRIBUNE


Stórkostleg mynd um besta 
knattspyrnumann fyrr og síðar

Einn maður mun ögra
Rómarveldi

7.4

Jack Huston Morgan Freeman

ROGEREBERT.COM


Stærsta mynd ársins

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
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Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.25 Loonatics Unleashed 
07.50 The Middle 
08.15 Mike and Molly 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Suits 
11.00 Junior Masterchef Australia 
11.50 Empire 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain’s Got Talent 
13.55 Britain’s Got Talent 
14.45 Britain’s Got Talent 
15.45 Haustveisla Stöðvar 2 
16.30 Nashville 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 2 Broke Girls 
19.40 Vice Principals
20.15 Major Crimes 
21.00 Rush Hour Bráðskemmtilegir 
spennuþættir sem eru byggðir á 
myndinni Rush Hour og fjalla um 
tvo ólíka lögreglumenn sem stilla 
saman strengi sína en það er hinn 
kjaftaglaði James Carter frá Los 
Angeles og Jonathan Lee sem er 
ofursvalur og samviskusamur. 
Samvinna þeirra gengur upp og 
ofan og oft á tíðum með spaugi-
legum uppákomum. 
21.45 Murder in the First Þriðja 
syrpan af þessum hörkuspennandi 
þáttum þar sem sakamál eru til 
umfjöllunar frá upphafi til enda út 
þáttaröðina. Stjörnuleikstjórnandi 
í ameríska fótboltanum er myrtur 
fyrir framan fjölda manns á vinsæl-
um skemmtistað. Rannsóknarlög-
regluteymið Terry English og Hildy 
Mulligan kallar ekki allt ömmu sína 
og velta við öllum steinum á leið 
sinni til þess að finna sannleikann 
í þessu máli sem og öðrum sem 
verða á þeirra vegi. Með aðalhlut-
verk fara Taye Diggs og Kathleen 
Robertson.
22.30 Outsiders Hörkuspennandi 
þættir sem fjalla um Farrell-fólkið, 
eins konar utangarðsfólk sem lifir 
eftir eigin reglum hátt uppi í Appa-
lachia-fjöllum langt frá manna-
byggð og ákveðin dulúð hvílir yfir. 
Þegar ógn steðjar að heimkynnum 
þeirra standa þau þétt saman og 
svífast einskis til þess að standa 
vörð um sig sjálf og lífsstíl sinn. 
23.15 Mistresses 
00.00 Bones 
00.45 Orange Is the New Black 
01.45 Getting On 
02.15 Changeling 
04.30 Public Morals 
05.10 Legends 
05.55 The Middle

17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Þriðjudagskvöld með Frikka 
Dór 
20.25 The Last Man on Earth 
20.50 The Americans 
21.35 Graceland 
22.20 Legends of Tomorrow 
23.05 Salem 
23.50 Fóstbræður 
00.15 Entourage 
00.45 Þriðjudagskvöld með Frikka 
Dór 
01.15 The Last Man on Earth 
01.35 The Americans 
02.20 Tónlist

12.25 Leonie 
14.05 Sassy Pants 
15.35 The Prince and Me 4 
17.10 Leonie Ung, bandarísk kona 
eignast son með japönskum unn-
usta sínum og fer með honum til 
Japans þar sem hún neyðist fljót-
lega til að standa á eigin fótum. 
Kvikmyndin Leonie er saga Leonie 
Gilmour sem árið 1904 eignaðist 
soninn Isamu Noguchi með unn-
usta sínum, japanska ljóðskáldinu 
Yone Noguchi, og flutti síðan til 
hans í Japan þar sem hún komst 
að því að hann átti tvær aðrar 
eiginkonur. Við það gat Leonie ekki 
sætt sig, ákvað að yfirgefa Yone 
og freista þess að standa á eigin 
fótum í Japan. 
18.55 Sassy Pants 
20.25 The Prince and Me 4 
22.00 Midnight in Paris  
23.35 The Master 
01.55 In the Electric Mist 
03.35 Midnight in Paris

16.15 Poirot – Fimm litlir grísir 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Hopp og hí Sessamí 
18.23 Sanjay og Craig 
18.45 Bækur og staðir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Venjulegt brjálæði – Hvað 
kostar hégóminn? 
20.55 Lítill geimfari 
21.15 Innsæi 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Skylduverk 
23.25 Næturvörðurinn 
00.10 Kastljós 
00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Kitchen Nightmares 
09.45 Secret Street Crew 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Angel From Hell 
13.55 Top Chef 
14.40 Melrose Place 
15.25 Telenovela 
15.50 Survivor 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 The Odd Couple 
20.15 Crazy Ex-Girlfriend 
21.00 Rosewood 
21.45 Mr. Robot 
22.45 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.25 The Late Late Show with 
James Corden 
00.05 Swingtown 
00.50 Heartbeat 
01.35 Queen of the South 
02.20 Rosewood 
03.05 Mr. Robot 
04.05 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.45 The Late Late Show with 
James Corden 
05.25 Pepsi MAX tónlist

08.30 The Barclays 
12.30 PGA Tour 2016 - Highlights 
13.25 Canadian Pacific Women’s 
Open 
16.25 The Barclays 
18.10 Golfing World 2016 
19.00 The Barclays

07.30 Premier League 
09.15 Premier League 
11.00 Spænski boltinn 
12.40 Spænsku mörkin 
13.10 Messan 
14.30 Enska 1. deildin 
16.10 Football League Show 
16.40 Premier League 
18.20 Pepsi-deildin 
20.00 Premier League Review 
20.55 Þýsku mörkin 
21.25 Premier League 
23.10 Messan 
00.30 Premier League

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Svampur Sveinsson 
08.25 Áfram Diego, áfram! 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
09.00 Lína Langsokkur 
09.25 Gulla og grænjaxlarnir 
09.37 Stóri og litli 
09.49 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Kalli á þakinu 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Svampur Sveinsson 
12.25 Áfram Diego, áfram! 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
13.00 Lína Langsokkur 
13.25 Gulla og grænjaxlarnir 
13.37 Stóri og litli 
13.49 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Kalli á þakinu 
14.25 Ævintýri Tinna 
14.47 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Svampur Sveinsson 
16.25 Áfram Diego, áfram! 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
17.00 Lína Langsokkur 
17.25 Gulla og grænjaxlarnir 
17.37 Stóri og litli 
17.49 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Kalli á þakinu 
18.25 Ævintýri Tinna 
18.47 Mæja býfluga

07.00 
11.00 
15.00
Dóra 
könnuður

Fáðu þér áskrift á 365.is

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

 
MURDER IN THE FIRST
Stórgóðir spennuþættir þar 
sem Englis og Mulligan 
rannsaka flókin glæpamál sem 
upp koma í San Francisco.

 

 

 

RUSH HOUR 
Bráðskemmtilegir spennu-
þættir sem eru byggðir á 
samnefndri kvikmynd og fjalla 
um tvo gerólíka lögreglumenn 
sem stilla saman strengi sína 
og samvinna þeirra endar oft á 
tíðum með spaugilegum 
uppákomum.

 MAJOR CRIMES
Sharon Raydor er ráðin til að 
leiða sérstaka morð-
rannsóknardeild innan hinnar 
harðsvíruðu lögreglu í Los 
Angeles.

OUTSIDERS
Hörkuspennandi þættir sem 
fjalla um Farrell-fjölskylduna, 
eins konar utangarðsfólk sem 
lifir eftir eigin reglum hátt uppi 
í Appalachia-fjöllum.

MIDNIGHT IN PARIS
Rithöfundurinn Gil og  
kærasta hans, Inez, fara til 
Parísar í frí og Gil kolfellur 
fyrir borginni á meðan Inez er 
ekki alveg sannfærð um 
ágæti Parísar.

THE AMERICANS
Skemmtileg sería um rússnesku 
njósnarana Phillip og Elizabeth 
sem sigla undir fölsku flaggi í 
Bandaríkjunum og njósna fyrir 
KGB á dögum Kalda stríðsins.

LOKAÞÁTTUR

MEÐ EDDU

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

WOODY ALLEN
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MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

Fyrstur kemur 
– fyrstur fær!

OPIÐ!

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

TAKMARKAÐ 
MAGN

LOKADAGAR – LOKADAGAR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 300.000kr afslætti
Tvöfaldir LG kæliskápar með allt að 150.000kr afslætti
Philips bluetooth hátalarar með allt að 60% afslætti
Whirlpool uppþvottavélar frá 54.995
LG 65“Ultra HD 4K sjónvörp frá 199.995
Ofnar, háfar og helluborð á allt að 60% afslætti
Vestfrost þvottavélar frá 39.995
Kæliskápar í miklu úrvali á frábærum verðum
Kaffivélar, brauðristar og önnur smátæki á miklum afslætti
Philips heyrnartól með allt að 75% afslætti
Pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 75% afslætti

ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA 
Opið á Suðurlandsbraut laugardag 11-16 

og sunnudag 13-17



H in eina sanna 
Britney Spears 
steig á svið á MTV 
Video Music 
Awards hátíðinni 
sem fór fram á 

sunnudaginn í Madison Square 
Garden. Britney hefur ekki komið 
fram á hátíðinni síðan árið 2007 
svo að það var mikil eftirvænting 
eftir atriðinu hennar. Eftir atriði 
hennar árið 2007 var einnig beðið 
með mikilli eftirvæntingu og það 
var mjög umtalað – Britney virkaði 
ekkert sérstaklega 
hress á sviðinu, 
hún var aug-
ljóslega bara 
að hreyfa 
varirnar 
með laginu 
og var hálf 
þreytuleg. Í 
kjölfarið 
var uppi 
orðrómur 
um að hún 
hefði verið á 
einhverjum lyfjum, 
en söngkonan hefur 
verið inn og út af meðferðarstofn-
unum í gegnum árin.

Britney Spears vakti athygli á MTV 
Video Music Awards þar sem hún steig 
á svið í fyrsta skipti í níu ár. Það vakti 

samt kannski helst athygli meðal Euro-
vision-aðdáenda að hluti atriðisins 

minnti verulega á atriði Gretu Salóme 
sem keppti fyrir Íslands hönd í vor. 

atriði 

Úps, tók 
Britney 

Gretu?

Stefán Þór Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is

Guðrún Jóna Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

RÁÐSTEFNA UM HÓTELLAUSNIR

Ráðstefnan er gjaldfrjáls. Takmarkað sætaframboð og tilkynna þarf þátttöku 
á vidburdir@oryggi.is.

Guy Martin frá VingCard Assa Abloy Hospitality kynnir nýjustu lausnir í hótellyklakerfum, aðgangsstýringum 
og verðmætaskápum, en læsingar frá þessum heimsþekkta framleiðanda opna yfir fimm milljónir herbergja
á hverjum degi út um allan heim. VingCard er mest selda hótellyklakerfi á Íslandi.

Ómar Brynjólfsson sérfræðingur hjá Öryggismiðstöðinni kynnir lausnir í brunaviðvörunarkerfum sem koma 
eiga í veg fyrir falsboð og óþarfa rýmingar með tilheyrandi óþægindum fyrir gesti og kostnaði fyrir hóteleigendur.

Fundarstjóri er Auður Lilja Davíðsdóttir, deildarstjóri hjá Öryggismiðstöðinni.

Öryggismiðstöðin býður til spennandi kynningarráðstefnu um hótellausnir í húsnæði 
Öryggismiðstöðvarinnar, Askalind 1, föstudaginn 9. september kl. 10–12.
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Lífið

Greta Salóme
„Mér finnst bara mjög skemmti-
legt, fyndið og mikill heiður 
ef þau hafa fengið innblástur 
úr atriðinu okkar,“ segir Greta 
Salóme spurð út í atriði Britney á 
hátíðinni.

„Það var búið að segja mér frá 
þessu og síminn minn stoppaði 
ekki. Ég ákvað að kíkja á þetta og 
svara öllu á snapptsjattinu mínu, 
gretasalome. Það kom skemmti-
lega á óvart hversu líkt þetta var. 
Þegar ég vaknaði í gærmorgun 
sá ég strax að það var eitthvað í 
gangi þar sem síminn minn var 
stútfullur af alls konar skilaboð-
um og tilkynningum, þannig að 
viðbrögðin hafa verið sterk,“ segir 

Greta og bætir við að henni 
hafi alltaf fundist Britney 

vera töffari.
Aðspurð hvort ein-

hver úr teymi Britney 
hafi haft samband við 
hana til þess að fá leyfi 
fyrir atriðinu svarar 
Greta neitandi og 

bætir við að þeim beri 
engin skylda til þess

„Það er fátt nýtt undir 
sólinni þegar kemur að 

þessum hlutum. Margir hafa 
spurt mig hvort ég sé fúl yfir 
þessu en það er alls ekki þannig,“ 
segir Greta.

Ólöf Erla
„Ég vil alls ekki segja að ég sé höf-
undur að grafíkinni ein. Við fjögur 
eigum þetta allt saman 
ég, Greta, Jonathan og 
Ásgeir,“ segir Ólöf 
Erla Einarsdóttir, 
ein af grafískum 
hönnuðum at-
riðis Gretu í Stokk-
hólmi í fyrravor.

„Persónulega 
finnst mér þetta 
vera mjög svipað út-
lit. Fyrir utan að okkar 
atriði voru skuggar sem 
við tókum upp og breyttum 
í grafík sem var varpað á tjald. 

Þeirra var gert í beinni útsendingu. 
Og ef einhver í teymi Britney 

fékk innblástur frá okkar 
verkefni, þá er það bara 

frábært. Þetta gladdi 
mig allavega mjög 

mikið og við „Team 
Awesome“ eins 
og við kölluðum 
okkur fjögur úti 
Stokkhólm í vor, 

erum alveg til í 
fleiri skemmtileg 

verkefni með henni 
og hennar teymi það er 

að segja ef hún vill,“ segir 
Ólöf Erla og hlær.
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Ég er mjög ánægð með þetta, ég 
hef fengið endalaust af skila-
boðum frá Pólverjum sem eru 

afar stoltir. Fólk er greinilega ánægt 
með að í ungfrú Íslandi renni pólskt 
blóð,“ segir Anna Lára Orlowa, 
nýkrýnd ungfrú Ísland 2016. Hún 
hreppti hnossið á laugardaginn var 
er fegurðardrottning Íslands var 
valin í Hörpu.

Þegar blaðamaður náði í skottið 
á henni var hún einmitt nýskriðin 
af líkamsræktaræfingu en hún gefur 
ekkert eftir í þeim efnum þó svo að 
keppnin sé afstaðin.

„Ég var búin að hugsa mér að næla 
mér í titilinn Miss Peoples Choice, ég 
ætti mesta sénsinn þar. Maður veit 
aldrei eftir hverju dómararnir eru 
að leita,“ segir hún og skellir upp úr, 
alsæl að sjálfsögðu með að hafa farið 
heim með aðalkórónu kvöldsins.

„Svo nú fer ég út til Washing-
ton 18. nóvember en Miss World 
keppnin fer fram þar mánuði síðar,“ 
segir þessi fallegasta kona landsins 
og undirstrikar að ekki sé tími til að 
slaka á úr þessu.

Anna Lára er sjálf tuttugu og 
tveggja ára gamall Breiðhyltingur 
sem starfar í félagsmiðstöðinni 
Miðbergi í Breiðholti. Hún er fædd 
og uppalin hér á landi, en foreldrar 
hennar eru þau Sigurður Rúnar Guð-
mundsson og Elísabet Orlowska. 
Aðspurð út í pólsku ræturnar, sem 
hún er afar stolt af, segir hún: „Við 
höfum alltaf farið út í þrjá mánuði 
á ári og mamma hefur alltaf verið 
hörð á að ég tali málið. Ég hef aldrei 
verið feimin við að vera Pólverji eins 
og margir. Mér fannst keppnin því 
gott tækifæri til að standa upp fyrir 
útlendinga á Íslandi, en hér eru for-
dómar gagnvart útlendingum stað-

reynd. Ég þekki það alveg sjálf, þó að 
ég taki það ekki inn á mig og finni 
minna fyrir því núna kannski.“

Anna Lára segist vissulega hafa 
hugsað um þá staðreynd að í topp-
sætum keppninnar hafi ekki farið 
mikið fyrir fegurðardrottningum 
með blandað bakland hingað til. 
„Ég pældi mikið í þessu áður en ég 
tók þátt og hugsaði mikið um að 
ef ég gæti unnið keppnina, gæti ég 
kannski fengið fólk til að breyta 
hugsunarhættinum,“ bendir hún 
á og heldur áfram: „Mig langaði 

að nýta mér tækifærið og beina 
sjónum að því að við erum öll eins,“ 
segir hún blátt áfram. Henni tókst 
sannarlega vel upp eins og innboxið 
hennar á Fésbókinni hefur gefið til 
kynna, en það nánast svignar undan 
hvatningarorðum. „Nú langar mig 
að halda áfram að vinna með góð-
gerðarmálin, og horfi til ungra 
stúlkna. Ég get vel séð fyrir mér að 
fara af stað með styrktarnámskeið 
fyrir þann hóp,“ segir þessi kjarna-
kona að lokum. 
gudrun@frettabladid.is

Stefndi á að verða  
vinsælasta stúlkan
Anna Lára Orlowska var valin ungfrú Ísland 2016 síðasta laugardag. 
Hún hefur ekki undan að svara stoltum Pólverjum sem gleðjast yfir 
að loks sé pólskt blóð í æðum handhafa þessarar nafnbótar. 

 Orlowurnar eins og Anna Lára kallar þær mæðgur. 

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum sjónvarpspökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

365 SJÓNVARP Í APPLE TV

TILBOÐINU
LÝKUR EFTIR 
1 DAG!

heiðurstónleikar

Bryndís Ásmunds
ásamt hljómsveit

miðasala á midi.is

2. september 
Græni Hatturinn

3. september 
Gamla Bíó

Anna Lára er afar spennt fyrir framhaldinu sem handhafi titilsins. Hún ætlar að nýta sér hann til góðs. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á 

Tilboðsvika í Hafinu

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hafið Fiskverslun fagnar nú 10 ára afmæli, af því 
tilefni ætlum við að vera með tilboðsviku 
dagana 29. ágúst til 2. september í öllum 
verslunum Hafsins.

Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70 
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

29. ágúst - 2. september

Marineraðar löngusteikur 

1.690 kr. kg.

Þorskur í basil og hvítlauk

1.690 kr. kg.

Spænskur saltfiskréttur 

1.690 kr. kg.

HAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Jóns Sigurðar  
Eyjólfssonar

Bakþankar

Þegar ég var ungur dreymdi 
mig oft rómantíska drauma 
þar sem föngulegar stúlkur 

voru í aðalhlutverki. Sá hængur var 
þó á að þessar stúlkur áttu það allar 
sameiginlegt að hafa á mér ímugust 
mikinn og töldu mig jafnvel hálf-
vita. Ég lét þó oft á það reyna hvort 
draumarnir hefðu kynt undir 
einhverri hylli gagnvart mér en það 
varð yfirleitt bara til þess að komast 
að því að þær höfðu þó nokkuð til 
síns máls.

Ekki skildi ég hvað verið var að 
espa mann upp í svona óra sem 
enga stoð áttu í raunveruleikanum. 
Varð ég alvaldinu illur og taldi 
það ábyrgt fyrir öllum hugarburði 
mínum. Draumfarir héldu áfram 
að angra mig og vitjuðu mín jafnvel 
meðan ég var vakandi. Þær sneru 
þó í minni mæli að stúlkum en meir 
að einhvers konar ævintýrum. Af 
þessum sökum fékk ég þá fárán-
legu hugmynd að flytja til Grikk-
lands. Kunni ég þá hvorki grísku 
né nokkra iðju sem greitt gæti götu 
mína þar. Þegar innfæddir spurðu 
mig hvað ég hefði til brunns að 
bera, gat ég einungis sagt að ég væri 
vel liðtækur í íslenskum kvæða-
söng. Töldu þeir ólíklegt að ég fengi 
vinnu á mínu sviði. Þá vissi ég að 
draumarnir höfðu leitt mig á villi-
götur. 

Ég reyndi síðan að vera svo-
lítið hagsýnn og ákvað að setjast 
á skólabekk og ná mér í háskóla-
gráðu. Ég var ekki fyrr búinn að 
taka ákvörðunina en draumórarnir 
umluktu mig löngum armi sínum 
á ný með þeim afleiðingum að ég 
skráði mig í mannfræði. Síðan þá 
hefur hvert óráðið rekið annað.

Vitleysan náði nýjum hæðum 
þegar ég ákvað að skrifa pistil um 
þessa draumsýki mína. Sem betur 
fer sagði ég þó ekkert frá því hversu 
skemmtilegt er að búa við þennan 
kvilla.

Í draumi 
sérhvers manns

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

ENDALAUS

2.990 KR.*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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